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АНОТАЦІЯ 

 

Турлова Ю. А. Протидія екологічній злочинності в Україні: 

кримінологічні та кримінально-правові засади. - Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право» (081 - Право). - Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінологічних і 

кримінально-правових засад протидії екологічній злочинності в Україні. 

Уперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення цілісного 

доктринального підходу до формування концепції протидії екологічній 

злочинності, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на 

запобігання екологічним злочинам, удосконалення кримінально-правових 

норм, що встановлюють відповідальність за вчинення екологічних злочинів, а 

також практики їх застосування. 

З наукових позицій здійснено ретроспективний аналіз стану дослідження 

феномену екологічної злочинності та протидії їй в Україні, а також 

методологічної бази дослідження зазначеної проблематики, що, зокрема, 

надало можливість дійти висновку, що кримінологічні дослідження екологічної 

злочинності в Україні мали на меті вивчення її окремих складових, які 

визначались такими критеріями: спрямованістю злочинних посягань на певний 

елемент навколишнього середовища; регіональною визначеністю; способом 

вчинення; характеристиками осіб, які вчиняють екологічні злочини; суб’єктами 

протидії екологічній злочинності. Доведено доцільність використання в роботі 

комплексу методів наукового пізнання, які диференційовано за трьома рівнями: 

філософським, загальнонауковим і конкретно-науковим. 

Уточнено понятійно-категоріальний апарат ключових понять, що 

становлять предмет дослідження, а саме – екологічного злочину як суспільно 
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небезпечного, кримінально протиправного діяння, що вчинене суб’єктом 

злочину та посягає на суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної 

безпеки, охорони навколишнього природного середовища як сукупності 

природних і природно-соціальних умов та процесів, а також охорони, 

використання, збереження й відтворення природних ресурсів; екологічної 

злочинності як соціального явища, що має небезпечний для суспільства, 

об’єктивно-функціональний, соціально-конструктивний характер та проявляє 

себе в поведінці, яка заборонена кримінальним законодавством та посягає на 

навколишнє природне середовище чи його окремі об’єкти, екологічну безпеку 

та природні ресурси, створюючи небезпеку біологічним основам існування 

людства; протидії екологічній злочинності як діяльності, що охоплює всі 

заходи, спрямовані проти цього явища, та відображає комплекс заходів впливу 

держави та суспільства на екологічну злочинність, включно з впливом на 

чинники, що зумовлюють її виникнення, поширення та трансформацію, а також 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування та притягнення осіб, 

котрі вчиняють екологічні злочини, до відповідальності, судовий розгляд 

кримінальних проваджень і виконання покарань. 

Здійснено довгостроковий кримінологічний аналіз сучасного стану і 

тенденцій екологічної злочинності в Україні, з’ясовано відповідні абсолютні, 

середні та відносні показники, зокрема рівень, інтенсивність, динаміку, 

структуру та географію екологічної злочинності в Україні. Структуру 

екологічної злочинності утворюють злочини проти екологічної, ядерної, 

радіаційної, біологічної безпеки – 1,9 %, злочини у сфері охорони земель – 

4,8 %, злочини у сфері охорони надр – 18,6 %, злочини у сфері охорони вод – 

1,1 %, злочини у сфері охорони атмосферного повітря – 0,9 %, злочини у сфері 

охорони тваринного світу – 27,7 %, злочини у сфері охорони рослинного світу 

– 44,1 %, злочини у сфері охорони природних комплексів – 0,9 %. Побудовано 

математичну модель тренду, що описує динаміку екологічних злочинів і 

відображає тенденції екологічної злочинності, та дало змогу здійснити 

короткострокове прогнозування рівня екологічної злочинності. Встановлено 



 

 

найпоширеніші види екологічних злочинів, які посягають на довкілля в цілому, 

та злочинів, що мають локальний об’єкт посягання. З’ясовано, що найбільш 

поширеними екологічними злочинами, які посягають на довкілля в цілому, є 

злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки та злочини у сфері екологічної 

безпеки. Загалом посягання вказаної категорії становлять 1,9 % у структурі 

екологічної злочинності. Аналіз злочинів, що мають локальний об’єкт 

посягання, дав змогу встановити найпоширеніші види екологічних злочинів, до 

яких належать злочини у сфері охорони рослинного світу, у сфері охорони 

тваринного світу та у сфері охорони надр. Розрахована питома вага цих 

категорій злочинів у загальній структурі екологічної злочинності становить 

44,1 %, 27,7 % та 18,6 % відповідно. Отримано зведену оцінку швидкості зміни 

питомої ваги окремих складових екологічної злочинності, що дало можливість 

дійти висновку щодо тенденцій структурних зрушень екологічної злочинності 

за порівнюваний період. Визначено регіони з найвищими показниками 

інтенсивності екологічних злочинів у цілому, а також кримінальних практик 

певного виду в конкретних адміністративно-територіальних одиницях. 

Зокрема, дослідження географії найпоширеніших видів екологічних злочинів 

допомогло дійти таких висновків: найвищими показниками інтенсивності 

незаконної порубки лісу характеризуються Херсонська, Івано-Франківська та 

Волинська області; щодо порушення правил охорони або використання надр 

такими є Рівненська, Житомирська та Івано-Франківська області; стосовно 

незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом – Полтавська, Черкаська та Херсонська області.  

На основі експертного опитування оцінено рівень латентності окремих, 

найпоширеніших, видів екологічних злочинів, а також визначено фактичну 

частку екологічної злочинності у структурі загальної злочинності, яка 

становить – 10,6 %. Розрахований показник різко контрастує з відомостями 

офіційної статистики, відповідно до яких питома вага екологічної злочинності 

становить 0,6 %. Рівень латентності злочинного забруднення довкілля (хімічне, 

радіаційне, біологічне, побутовими відходами тощо) оцінений у 74,0 %; 



 

 

латентності знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, природно-

заповідного фонду – 79,1 %; латентності браконьєрства, незаконної порубки 

лісу, незаконного видобування корисних копалин – 72,7 %. Встановлено 

об’єктивні та суб’єктивні фактори природної та штучної латентності 

екологічних злочинів. 

Надано кримінологічну характеристику особи екологічного злочинця та 

розкрито зміст її окремих елементів. Визначено типові та специфічні, тобто 

такі, що суттєво відрізняються від характеристик загальної злочинності, ознаки 

осіб, котрі вчинили екологічні злочини. Ґрунтуючись на матеріалах 

вибіркового аналізу масиву архівних кримінальних справ і проваджень, а також 

інших джерел кримінологічної інформації шляхом зіставлення кримінологічно 

значущих ознак, зокрема таких, як мотивація, наявність попередніх 

судимостей, спосіб і засіб вчинення злочину, значення конкретної життєвої 

ситуації, запропоновано два варіанти типології осіб вказаної категорії за 

критеріями адаптивної спрямованості, а також інтенсивності та стійкості 

злочинної поведінки. 

Досліджено, визначено та систематизовано чинники, що детермінують 

екологічну злочинність, зокрема у структурі детермінаційного комплексу 

виокремлено та охарактеризовано такі групи детермінант, як економічні, 

соціальні, політичні, організаційно-управлінські, нормативно-правові та 

культурно-психологічні. Наголошено на превалюванні серед організаційно-

управлінських чинників екологічної злочинності корупції як системного явища, 

що укорінилась у діяльності суб’єктів природокористування як основний, 

швидкий та найдієвіший протиправний засіб вирішення питань і досягнення 

визначених цілей, основними з яких є отримання максимального незаконного 

доходу на постійній і безкарній основі та з гарантованим результатом.  

Розроблено концептуальну модель системи протидії екологічній 

злочинності, надано опис і характеристику її складових, зокрема мети, завдань, 

принципів та очікуваних результатів функціонування, якими варто вважати 



 

 

скорочення фактичного рівня й зниження міри суспільної небезпечності 

екологічної злочинності; звуження її ареалу та зменшення її ціни. 

Надано структурно-функціональну характеристику зв’язків системи 

запобігання екологічній злочинності зі стратегіями державної політики в інших 

сферах соціальної діяльності, характеристику найбільш значущих компонентів 

стратегії запобігання екологічній злочинності. Диференційовано за критерієм 

функціональної спрямованості та охарактеризовано складові запобіжного 

комплексу, що утворюють перспективні соціальні, економічні, інформаційні, 

культурологічні заходи, спрямовані на подальший розвиток і вдосконалення 

суспільних відносин у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної 

безпеки та раціонального використання природних ресурсів, а також поступове 

зменшення соціальних суперечностей в усіх сферах соціального життя, де 

наявна екологічна складова. 

Досліджено проблеми кримінально-правової охорони навколишнього 

середовища та розроблення напрямів його кримінально-правового захисту, 

зокрема визначення шляхів розв’язання проблем криміналізації та 

декриміналізації посягань екологічного характеру, їх пеналізації і депеналізації. 

Вивчено й узагальнено зарубіжний досвід протидії екологічній злочинності, 

зокрема особливості кримінально-правової охорони довкілля у законодавстві 

країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини, Австрії, Іспанії, що дало 

змогу виявити певні прогалини у криміналізації екологічних посягань. Внесено 

пропозиції щодо вдосконалення системи чинного кримінального законодавства 

у сфері екології й оптимізації відповідної правозастосовної діяльності. 

Досліджено та оцінено дієвість правозастосовної практики органів 

кримінальної юстиції у сфері охорони довкілля. 

Ключові слова: екологічна злочинність, екологічний злочин, 

кримінологічні показники, латентність, детермінанти, типологія екологічного 

злочинця, кримінально-правова норма, система протидії екологічній 

злочинності. 
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SUMMARY 

Turlova Iu. А. Combating Environmental Crime in Ukraine: Criminological 
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The Thesis is targeted at a comprehensive research of criminological and 

criminal legal fundamentals that underlie the combating of environmental crime in 

Ukraine. The author is the first to set and solve such a scientific challenge as the 

development of a coherent doctrinal approach to formulation of the concept of 

combating environmental crime, thus providing for justification of the proposals 

aimed at preventing environmental crime, improving the provisions of criminal law 

which establish the liability for environmental offences, as well as their application 

practice. 

The author makes a retrospective analysis, in the scientific perspective, of the 

status of environmental crime research as a phenomenon and its combating in 

Ukraine and the methodological basis for research of this issue; this, in particular, 

allowed arriving at the conclusion that criminological studies of environmental crime 

in Ukraine were centered on its individual components determined by the following 

criteria: focus of a criminal infringement on a particular element of the environment; 

regional-specific nature; method by which the offence is committed; characteristics 

of environmental crime perpetrators; subjects combating environmental crime. The 

author proves that it is expedient to use a range of scientific cognition methods which 

are differentiated by three levels: fundamental, philosophical, general scientific and 

specifically scientific. 

Clarification is given to the conceptual and categorical array of key concepts 

comprising the subject matter of the study, namely, environmental crime as a socially 

dangerous, criminally illegal act which is committed by a perpetrator in violation of 

criminal law and which infringe upon societal relations in the environmental safety 

domain, protection of the environment as a combination of natural and natural-social 

conditions and processes, as well as the protection, use, preservation and 

reproduction of natural resources; environmental crime as a social phenomenon 

which poses danger to society and is characterized by objective functional and socio-

structural nature and manifests itself in the behavior prohibited by criminal law and 



 

 

also encroaches on natural environment or its individual objects, environmental 

safety and natural resources thus endangering the biological foundations of human 

existence; combating environmental crime as the activity embracing all of the 

measures targeted against this phenomenon and reflecting the entire range of 

measures by which the State and society deals with environmental crime, including 

the impact on the factors giving rise to its occurrence, prevalence and transformation, 

as well as law enforcement activities with the aim of identifying, investigating, 

prosecuting the environmental crime perpetrators and making them liable at law, 

criminal proceedings in court and execution of sentences. 

The Thesis makes a long-term criminological analysis of the current status and 

trends of environmental crime in Ukraine, discovers relevant absolute, average and 

relative indicators, in particular, the rates, intensity, dynamics, structure and 

geography of environmental crime in Ukraine. The environmental crime structure is 

made up by crimes against environmental, nuclear, radiation, biological safety - 

1.9%, land protection crimes - 4.8%, subsoil protection crimes – 18.6%, water 

protection crimes - 1.1%, atmospheric air protection crimes – 0.9%, fauna protection 

crimes 27.7%, flora protection crimes – 44,1%, natural complexes protection crimes - 

0.9%. A mathematical model of the trend is made; it describes the dynamics of 

environmental offences and demonstrates the trends of environmental crime thus 

allowing a short-term forecasting of the environmental crime rate. The most common 

environmental crime types are identified – those against environment in general and 

the crimes targeted at a local object. It is ascertained that the most common 

environmental crimes constituting an encroachment on the environment in general 

are crimes of nuclear and radiation safety and crimes of environmental safety. In 

general, the offences in this category account for 1.9% of the total environmental 

crime structure. The analysis of crimes with a local object of infringement allowed 

establishing the most widespread types of environmental crimes which include flora 

protection crimes, fauna protection crimes and subsoil protection crimes. The 

estimated share of these categories of crimes in the overall structure of environmental 

crime is 44.1%, 27.7% and 18.6%, respectively. The author presents a summarized 



 

 

estimate of the rate with which the share of individual components comprising 

environmental crime is changed, and based on this arrives at the conclusion that over 

the comparison period there were significant structural shifts in environmental crime. 

Besides, the author determines the regions with the highest intensity rates of 

environmental crime in general and criminal practices of a specific type in 

administrative territorial units in particular. Namely, based on the study of geography 

of the most common environmental crime types the following conclusions are made: 

the highest intensity rates of illegal forest logging are observed in Kherson, Ivano-

Frankivsk and Volyn regions; Rivne, Zhytomyr and Ivano-Frankivsk regions are the 

leaders in terms of infringements of the subsoil protection or use rules; and regarding 

illegal fishing, animal hunting or other water production activities - Poltava, 

Cherkassy and Kherson regions are the leaders.  

Based on the survey of expert opinion, the Thesis assesses the latency of 

specific environmental crime types which are most common, and also determines the 

actual share of environmental crime in the total crime structure, this share being 

10.6%. The indicator thus calculated is explicitly inconsistent with the official 

statistics data, according to which the share of environmental crime is 0.6%. The 

latency rate of criminal environmental pollution (chemical, radiation, biological, 

household waste, etc.) is estimated at 74.0%; latency of destruction of or damage to 

objects of flora, natural reserve fund – at 79.1%; and latency of poaching, illegal 

forest logging, illegal mining – at 72.7%. Objective and subjective factors are 

identified for natural and artificial latency of environmental crime. 

The Thesis proposes a criminological characterization of personality of an 

environmental offender, with description of individual elements. Characteristics of 

environmental perpetrators are determined from the perspective of their typical 

characterization, as well as in terms of the specific features by which these persons 

differ significantly from the general crime characteristics. Based on materials of the 

sample analysis of an array of archival criminal cases and proceedings, as well as 

other criminological information sources by matching criminologically relevant 

features, in particular, such as motivation, prior criminal record, the manner and 



 

 

means of committing the crime and the role of a specific life situation, the author 

proposes two typologies of individuals in this category by the criteria of adaptive 

orientation as well as the intensity and sustainability of criminal behavior. 

The factors determining environmental crime are studied, identified and 

systematized, in particular, within the structure of the determination complex the 

following groups of determinants are marked out and characterized: economic, 

social, political, organizational and administrative, legal, cultural and psychological. 

It is noted that corruption prevails among the organizational and administrative 

factors of environmental crime and is a systemic phenomenon rooted in the activities 

of environmental management subjects as the main, prompt and most efficient illegal 

way of solving issues and achieving certain goals, the main one being to obtain 

maximum illegal income on a permanent and unpunished basis and with a guaranteed 

result. 

A conceptual model of the system for combating environmental crime is 

developed, its components are described and characterized, in particular, the goal, 

objectives, principles and expected results of its functioning, which should be a 

reduced actual rate and a decreased level of societal danger of environmental crime; 

decrease of the boundaries of its prevalence area and reduction of its cost. 

The Thesis provides structural and functional characterization of the links 

between the system of environmental crime prevention and the strategies of the State 

policy in other areas of social activities; characterization of the essential components 

of the environmental crime prevention strategy. Components of the preventive 

complex are differentiated by the functional orientation criteria and characterized; 

these components form the promising social, economic, information and 

culturological activities aimed at further development and improvement of social 

relations in the domain of environmental protection, assurance of environmental 

safety and rational use of natural resources, and also gradual reduction of social 

controversy in all areas of social life with an environmental component. 

The author also focuses on the research of environmental protection issues 

seen from the perspective of criminal law, in particular, identification of the ways to 



 

 

solve the challenges of criminalization and decriminalization of environmental 

infringements, their penalization and de-penalization. Foreign experience of 

combating environmental crime is studied and summarized, in particular, 

peculiarities of environmental protection at criminal law in the legislation of the 

European Union countries, such as Germany, Austria, and Spain; this allowed 

discovering certain gaps in the criminalization of environmental infringements. 

Suggestions are made on how the system of current criminal law may be improved in 

terms of ecology and optimization of respective law enforcement activities. The 

efficiency of the law enforcement practice of criminal justice authorities in the 

domain of environmental protection is investigated and evaluated. 

Keywords: environmental crime, environmental offence, criminological 

indicators, latency, determinants, typology of environmental criminal, criminal law 

provision, environmental crime combating system. 

 

LIST OF THE APPLICANT’S PUBLICATIONS ON THE SUBJECT-

MATTER OF THE THESIS 

Proceedings in which the main scientific results of the dissertation are 

published: 

1. Turlova Iu. A. Environmental Crime in Ukraine: Criminal Law and 

Criminological Bases for Combating: Monograph. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2018. 

459 p. 

2. Turlova Iu. A. Criminal Law Impact on Environmental Crime: Monograph. 

Kyiv: Znannia Ukrainy, 2017. 155 p. 

3. Turlova Iu. A. Some Aspects of Criminal Law Impact on Environmental 

Crime. Assuring Law and Order in Ukraine by Means of Criminal Justice: 

Monograph / Main Editor О.М. Kostenko. Kyiv: National Prosecution Academy of 

Ukraine, 2017. Chapter 9. P. 249–285. 

4. Turlova Iu. A. The Phenomenon of Environmental Crime: Issue of 

Criminological Definition. State and Law. Legal and Political Sciences. Kyiv, 2014. 

Issue 66. P. 237–246. 



 

 

5. Turlova Iu. A. Socio-Psychological Preconditions for Criminalization of 

Environmental Offences. Scientific Newsletter of Uzhgorod National University. 

Series LAW. 2015. Issue 34, v. 3. P. 62–66. 

6. Turlova Iu. A. Criminological Analysis of Environmental Crime Conviction 

Rates in Ukraine. Law of Ukraine. 2015. № 9. P. 142–150. 

7. Turlova Iu. A. On the Issue of Socio-Demographic Characterization of 

Environmental Offenders. Public Law. 2015. № 4 (20). P. 145–153. 

8. Turlova Iu. A. The Concept of Environmental Crimes: On the Issue of 

Definition. Scientific Newsletter of Kherson National University. Legal Sciences. 

Kherson. 2015. Issue 6, v. 3. P. 69–72. 

9. Turlova Iu. A. Criminological Characterization of Environmental Crime in 

Ukraine LEGEA SI VIATA: international scientific and practical law journal 2015. 

№ 3/2 (279). P. 95–99. 

10. Turlova Iu. A. The Issue of Environmental Crime Penalization in Ukraine. 

Jurnalul juridic national: teorie şi practică (National Legal Journal: Theory and 

Practice). 2015. № 2/1 (12). P. 120–125. 

11. Turlova Iu. A. Environment Protection at Criminal Law in the Legislation 

of European Union Countries. Jurnalul juridic national: teorie şi practică (National 

Legal Journal: Theory and Practice). 2016. № 1/2 (17). P. 92–95. 

12. Turlova Iu. A. Typology of Environmental Offenders. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2016. № 5/2. P. 156–162. 

13. Turlova Iu. A. Characterization of Environmental Offenders at Criminal 

Law. Law of Ukraine. 2016. № 2. P. 159–167. 

14. Turlova Iu. A. The System of Environmental Crimes. Scientific Newsletter 

of Uzhgorod National University. Series LAW. 2016. Issue 36, v. 2. P. 103–109. 

15. Turlova Iu. A. Some Estimation Indices of Environmental Crime Latency. 

Law and Society. 2016. № 3, part 2. P. 194–199. 

16. Turlova Iu. A. Criminological Analysis of the Current State of 

Environmental Crime in Ukraine. Newsletter of the National Prosecution Academy of 

Ukraine. 2016. № 3 (45). P. 66–72. 



 

 

17. Turlova Iu. A. Factors of Environmental Crime Latency. Newsletter of 

Zaporizhia National University. Legal Sciences. 2016. № 2. P. 95–102. 

18. Turlova Iu. A. The Issue of Punishability of Criminal Appropriation of 

Natural Resources. Scientific Newsletter of the International Humanitarian 

University. Series: Jurisprudence. 2016. Issue 23. P. 165–168. 

19. Turlova Iu. A. Typological Distribution of Environmental Offenders by the 

Criterion of Criminal Behavior Intensity and Consistency. Newsletter of Lviv 

University. Legal Series. Lviv, 2017. Issue 64. P. 245–253. 

20. Turlova Iu. A. Structural Analysis of Environmental Crime in Ukraine. 

Law of Ukraine. 2017. № 5. P. 139–147. 

21. Turlova Iu. A. Characterization of Environmental Offenders in Terms of 

the Social Role. Issues of Crime Prevention. Kharkiv, 2017. Issue 33. P. 228–239. 

22. Turlova Iu. A. On the Issue of Methodology for the Research of 

Environmental Crime Determinants. Legal Science. 2017. № 8 (74). P. 110–117. 

23. Turlova Iu. A. Characteristics of Some of the Environmental Crime 

Determinants. Rule-of-Law State. 2017. № 27. P. 133–139. 

24. Turlova Iu. A. Principles of Combating Environmental Crime. Newsletter 

of the Criminological Association of Ukraine. 2017. № 3 (17). P. 123–131. 

25. Turlova Iu. A. Combating Environmental Crime: Concept, Goal and 

Objectives. Topical Issues of National Jurisprudence 2017. № 6, v. 1. P. 143–147. 

Publications evidencing the approbation of the dissertation materials: 

26. Turlova Iu. A. Punishment in the System of Environmental Crime 

Prevention Measures. Topical Issues of Application of Penal Laws: Materials of the 

Round Table (Kyiv, March 18, 2015). Kyiv: The State Penitentiary Service of 

Ukraine, Institute of Penal Service 2015. P. 178–180. 

27. Turlova Iu. A. On the Identification Signs of Environmental Crime. 

Criminological Theory and Practice: Experience, Current Challenges and Ways to 

Solve Them: Theses of Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 26, 2015). 

Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2015. Part 1. P. 189–192. 



 

 

28. Turlova Iu. A. On the Court Practice in Environmental Crime Cases. 

Topical Issues of State-Building in Ukraine: Materials of the International Scientific 

and Practical Conference  (Kyiv, May 22, 2015). Kyiv: Print-Service, 2015. P. 397–

398. 

29. Turlova Iu. A. On the Preventive Potential of Special-Purpose Confiscation 

in Environmental Crimes. Society, Public Order, Crime: Theoretical and Application 

Challenges of Modern Science: Materials of the All-Ukrainian Scientific and 

Practical Conference (Mykolayiv, May 22, 2015). Mykolayiv: E.O. Didorenko State 

University of Internal Affairs in Luhansk, 2015. P. 115–119. 

30. Turlova Iu. A. Social Stereotypes in the Process of Environmental Offence 

Criminalization. Issues of the Criminal Law Science and Their Resolution in Law 

Making and Law Administration Activities: Materials of the International Scientific 

and Practical Conference (Kharkiv, October 8–9, 2015). Kharkiv: Pravo, 2015. P. 

341–344. 

31. Turlova Iu. A. On the Socio-Demographic Characterization of 

Environmental Offenders. Rule of Law and Rule-of-Law State: Materials of the 

International Scientific and Practical Conference (Uzhgorod, October 16–17, 2015). 

Uzhgorod: Uzhgorod National University, 2015. P. 203–205. 

32. Turlova Iu. A. On the Group Component of Environmental Crime. 

Society’s Systems of Law: Modern Issues and Development Prospects: Materials of 

the International Scientific and Practical Conference (Lviv, November 20–21, 2015). 

Lviv: West-Ukrainian Organization «Legal Initiative Center», 2015. P. 135–137. 

33. Turlova Iu. A. Statistical Analysis of Application of the Provisions 

Establishing Liability for Environmental Offences. Topical Issues of Criminal Law, 

Criminal Procedure and Criminalistics (in memory of Hans Gross) Collected 

Materials of the International Scientific and Practical Conference (Lviv, January 29, 

2016). Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnics, 2016. P. 98–99. 

34. Turlova Iu. A. On Determining the Environmental Crime Latency Rate. 

Topical Issues of State-Building in Ukraine: Materials of the International Scientific 



 

 

and Practical Conference (Kyiv, May 20, 2016). Kyiv: VPZ ―Kyiv University‖, 2016. 

V. 3. P. 62–64. 

35. Turlova Iu. A. On the Latency of Crimes Involving Illegal Appropriation of 

Natural Resources. Protection of the Property Right of the Ukrainian People: 

National Realities and Foreign Experience for Ukraine: Materials of the First Annual 

International Scientific and Practical Conference (Kyiv, September 22, 2016). Kyiv: 

National Prosecution Academy of Ukraine, 2016. P. 200–202. 

36. Turlova Iu. A. Europe-Wide Criminal Legislation for Environmental 

Protection. Topical Issues of Combating Crime under Modern Conditions: National 

and Foreign Experience: Materials of the International Scientific and Practical 

Conference (Dnipro, March 17, 2017): in 2 parts. Dnipro: Dnipropetrovsk State 

University of Internal Affairs: Lira LTD, 2017. Part 2. P. 247–249. 

37. Turlova Iu. A. Relative Prevalence as a Prerequisite for Environmental 

Infringement Criminalization. Criminological Theory and Practice: Experience, 

Current Challenges and Ways to Solve Them: Materials of the Interacademic 

Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 24, 2017): in 2 parts. Kyiv: 

National Academy of Internal Affairs, 2017. Part. 1. P. 269–272. 

38. Turlova Iu. A. Typology of Environmental Offenders. Jurisprudenţa – 

componenta fundamentală a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal 

contemporan: conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (Chişinău, Republica 

Moldova, 3–4 noiembrie, 2017). Chişinău: Tipogr. ―Tipocart Print‖. 2017. P. 249–

251. 

39. Turlova Iu. A. Economic Factors in the Structure of the Environmental 

Crime Determination Complex. Theory and Practice of Combating Crime under 

Modern Conditions: Collected Theses of the International Scientific and Practical 

Conference (Lviv, November 10, 2017). Lviv: LvDUVS. 2017. P. 247–249. 

40. Turlova Iu. A. Adaptive Orientation as a Criterion for Typological 

Distribution of Environmental Offenders. New International Law and National 

Legislation – New Challenges of Legal Science: Materials of the International 

Scientific and Practical Conference (Kyiv, November 10–11, 2017). Kyiv: Legal 

Scientific Research Center for Law, 2017. P. 108–110. 



 

 

2 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ....................................................... 5 

ВСТУП ............................................................................................................ 7 

  

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ............... 20 

1.1. Стан дослідження феномену екологічної злочинності та протидії 

їй в Україні ........................................................................................... 20 

1.2. Методологічна база дослідження проблематики екологічної 

злочинності та протидії їй .................................................................. 33 

1.3. Поняття екологічного злочину ........................................................... 53 

1.4. Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної  

дефініції ................................................................................................ 61 

Висновки до розділу 1 ................................................................................ 71 

  

РОЗДІЛ 2 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ...................................................................... 74 

2.1. Аналіз рівня, інтенсивності та тенденцій екологічної злочинності 

в Україні ............................................................................................... 74 

2.2. Структурний і територіальний розподіл екологічної злочинності 

в Україні ............................................................................................... 85 

2.3. Проблема латентності екологічної злочинності ............................... 103 

Висновки до розділу 2 ................................................................................ 124 

  

РОЗДІЛ 3 

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ, ТА ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ............................................................. 130 



 

 

3 

3.1. Соціально-демографічні та соціально-рольові ознаки осіб, які 

вчиняють екологічні злочини ............................................................. 130 

3.2. Кримінально-правові ознаки осіб, які вчиняють  

екологічні злочини .............................................................................. 145 

3.3. Типологія осіб, які вчиняють екологічні злочини ............................ 156 

3.4. Характеристика основних факторів детермінації екологічної 

злочинності .......................................................................................... 181 

Висновки до розділу 3 ................................................................................ 201 

  

РОЗДІЛ 4 

КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ...................................................................... 208 

4.1. Концептуальні засади протидії екологічній злочинності ................ 208 

4.2. Системно-правові засади стратегії запобігання екологічній  

злочинності .......................................................................................... 226 

4.3. Характеристика складових компонентів стратегії запобігання 

екологічній злочинності ...................................................................... 239 

Висновки до розділу 4 ................................................................................ 253 

  

РОЗДІЛ 5 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНУ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ............................................................................................ 260 

5.1. Система екологічних злочинів ........................................................... 260 

5.2. Кримінальна репресія у протидії екологічній злочинності ............. 275 

5.3. Теоретичні проблеми криміналізації та декриміналізації 

екологічних посягань .......................................................................... 292 

5.4. Пеналізація та депеналізація екологічних злочинів ......................... 318 

5.5. Кримінально-правова охорона довкілля у законодавстві країн 

Європейського Союзу ......................................................................... 334 

Висновки до розділу 5 ................................................................................ 345 



 

 

4 

ВИСНОВКИ ................................................................................................... 353 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................. 368 

ДОДАТКИ ...................................................................................................... 423 

 



 

 

5 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

абз. абзац 

АРК Автономна Республіка Крим 

ВРУ Верховна Рада України  

ГПУ Генеральна прокуратура України  

Держстат Державна служба статистики України 

дод. додаток 

ДСАУ Державна судова адміністрація України 

ЄРДР Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЄС Європейський Союз 

ЗМІ засоби масової інформації 

КК України Кримінальний кодекс України  

КМУ Кабінет Міністрів України 

КПК України Кримінальний процесуальний кодекс України  

КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення  

МВС Міністерство внутрішніх справ України 

Мінприроди Міністерство екології та природних ресурсів України 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ОЧ особлива частина 

ПЗФ природно-заповідний фонд 

п. пункт 

§ параграф 



 

 

6 

% проценти 

РФ Російська Федерація 

рис. рисунок 

р., рр.  рік, роки 

СБУ Служба безпеки України 

СНД Співдружність Незалежних Держав 

ст., ст. ст.  стаття, статті 

табл. таблиця 

тис. тисяч 

ФРН Федеративна Республіка Німеччина 

ч. частина 

UNSD 
United Nations Statistics Division  

(відділ статистики ООН) 



 

 

7 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. З огляду на наявну кризову 

екологічну ситуацію питання охорони навколишнього природного середовища 

останнім часом належить до найважливіших з-поміж тих, які необхідно 

вирішити людству. Забруднення і знищення окремих об’єктів довкілля, 

зникнення цінних у промисловому та екологічному значенні видів тваринного 

та рослинного світу і високий рівень правопорушень у цій сфері не може не 

турбувати.  

Визначений статтею 16 Конституції України обов’язок держави щодо 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, збереження генофонду Українського народу зумовлює 

актуальність протидії правопорушенням вказаної категорії, особливо найбільш 

небезпечній їх складовій – екологічній злочинності. 

Разом з тим при дослідженні питань, що стосуються протидії екологічній 

злочинності, необхідно зважати не тільки на заподіяння злочинами шкоди 

довкіллю України, високий ступінь суспільної небезпеки протиправної 

поведінки, а й на такі її прояви, як масовість і латентність, а також відсутність 

належної реакції правоохоронних і природоохоронних органів навіть на відомі 

факти порушень законодавства про охорону і використання об’єктів довкілля. 

Також слід зазначити, що злочинність у цій сфері набуває все більш 

організованих форм та визначається корисливою спрямованістю злочинної 

діяльності, наявністю корупційних зв’язків, професіоналізацією та 

транснаціональним характером. 

Необхідною передумовою удосконалення діяльності у сфері протидії 

екологічній злочинності є її наукове обґрунтування. 

Проблематика екологічної злочинності загалом та протидії їй зокрема 

була предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: 

В. Ф. Баранівського, З. Б. Бахмудова, О. В. Виноградової, С. Б. Гавриша, 

С. А. Голуб, Р. А. Гурбанова, О. М. Джужи, Я. Б. Дицевич, О. Л. Дубовик, 
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П. В. Єрьомкіна, А. Е. Жалінського, Е. М. Жевлакова, О. В. Зражевського, 

М. В. Зяблікової, Н. Г. Іванової, С. М. Іншакова, Т. В. Корнякової, О. Г. Кулика, 

М. П. Куцевича, Н. А. Лопашенко, Ю. І. Ляпунова, Є. Г. Клєтньової, 

В. К. Матвійчука, О. В. Мельник, Д. Б. Міннігулової, А. А. Музики, 

В. О. Навроцького, О. В. Намчука, О. М. Плешакова, П. Ф. Повеліциної, 

Г. С. Поліщука, І. В. Попова, В. М. Присяжного, А. М. Притули, В. М. Раднаєва, 

О. В. Сасова, О. В. Скворцової, А. В. Смірнова, Ю. А. Страунінг, Б. Б. Тангієва, 

Д. І. Тисленка, І. Г. Травіної, П. Л. Фріса, І. О. Харь, А. М. Шульги та інших. 

Окремі аспекти екологічної злочинності, її детермінації, особи 

екологічного злочинця та запобіжної діяльності висвітлювали такі 

представники вітчизняної кримінології та кримінального права, як 

Л. Г. Козлюк, О. М. Костенко, О. П. Литвин, І. І. Митрофанов, Ю. В. Орлов та 

інші. 

Серед науковців, які досліджували проблеми охорони навколишнього 

природного середовища, слід згадати В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк, 

Н. В. Барбашову, А. Г. Бобкову, М. М. Бринчука, П. О. Гвоздика, 

А. П. Гетьмана, В. М. Єрмоленка, Н. Р. Кобецьку, Т. О. Коваленко, 

О. С. Колбасова, В. М. Комарницького, М. В. Краснову, В. В. Костицького, 

П. Ф. Кулинича, Н. Р. Малишеву, В. Л. Мунтяна, В. В. Петрова, 

Б. Г. Розовського, Ю. С. Шемшученка та інших. 

Наукові положення, сформульовані зазначеними дослідниками, мають 

важливе теоретичне і практичне значення. Разом із тим значна кількість питань 

концептуального визначення, характеру, змісту та основних напрямів протидії 

екологічній злочинності в Україні залишається невирішеною. Крім того, 

сучасний стан навколишнього природного середовища, що значною мірою 

зумовлений масштабною екологічною злочинністю, а відтак – потребою 

протидії їй, викликає необхідність комплексного дослідження феномену 

екологічної злочинності на сучасному етапі, її стану та тенденцій, 

детермінаційного комплексу, проблем кримінально-правової охорони довкілля, 

політики держави з протидії екологічній злочинності, зокрема її 
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кримінологічних і кримінально-правових складових, з метою удосконалення 

правозастосовної практики у сфері охорони довкілля та ефективної охорони 

навколишнього природного середовища. 

Зазначені обставини й зумовили актуальність та вибір теми дисертації, 

визначили об’єкт і предмет дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до Стратегії національної безпеки 

України (Указ Президента України № 287/2015), Національної стратегії у сфері 

прав людини (Указ Президента України № 501/2015), плану науково-дослідної 

роботи відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 

України за темою «Проблеми забезпечення правопорядку засобами 

кримінальної юстиції (в контексті європейських стандартів)» 

№ РК 0114U003872 (ІІI кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розроблення теоретичних кримінологічних та кримінально-правових засад 

протидії екологічній злочинності, зокрема цілісної системи наукових поглядів 

на феномен екологічної злочинності, протидії їй та формулювання на цій 

основі пропозицій кримінологічного та кримінально-правового характеру, 

спрямованих на забезпечення підвищення ефективності діяльності у сфері 

протидії екологічній злочинності. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

– сформувати методологічні засади дослідження екологічної злочинності; 

– уточнити понятійно-категоріальний апарат, зокрема такі ключові 

поняття, як «екологічний злочин», «екологічна злочинність», «протидія 

екологічній злочинності»; 

–– здійснити кримінологічний аналіз сучасного стану та тенденцій 

екологічної злочинності в Україні; 
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– надати кримінологічну характеристику особи екологічного злочинця, 

визначити кримінологічно значущі риси осіб, які вчинюють злочини вказаної 

категорії, та їх типологічний розподіл; 

– сформувати систему наукового знання про загальні закономірності та 

специфіку детермінації екологічної злочинності; 

– узагальнити проблеми кримінально-правової охорони довкілля, зокрема 

визначити шляхи розв’язання проблем криміналізації та декриміналізації 

посягань екологічного характеру, їх пеналізації та депеналізації; 

– дослідити та оцінити запобіжний потенціал правозастосовної практики 

правоохоронних органів у сфері охорони довкілля та його окремих елементів; 

– розробити пропозиції щодо вдосконалення системи чинного 

кримінального законодавства в сфері охорони довкілля та оптимізації 

відповідної правозастосовної діяльності; 

– надати характеристику системи протидії екологічній злочинності, 

охарактеризувати її складові. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері протидії 

екологічній злочинності. 

Предметом дослідження є кримінологічні та кримінально-правові засади 

протидії екологічній злочинності в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

основні положення теорії пізнання. Відповідно до мети та завдань дослідження 

обрані методи утворюють трирівневу систему прийомів і способів пізнання. На 

філософському рівні застосування принципів діалектичного детермінізму та 

його категорій дало можливість осмислення проблематики дослідження, його 

методологічних основ, дозволило структурувати дисертаційне дослідження, 

складовими якого є узгоджені між собою розділи та підрозділи, здійснювати 

пізнання об’єкта дослідження поетапно (спочатку об’єкт розглядався в цілому, 

потім, за допомогою аналізу, досліджувався за окремими частинами, 

сторонами). 

Загальнонауковий рівень дослідження представлено низкою формально-
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логічних прийомів теоретичного пізнання, що дало змогу формувати нові 

поняття, їх класифікації, типологізації досліджуваних явищ, усунення 

неточностей і суперечностей, зокрема при визначенні понять, наприклад, 

дефініції екологічної злочинності, екологічного злочину, формуванні системи 

екологічних злочинів і виокремленні їх певних видів, типології екологічного 

злочинця (підрозділи 1.3, 1.4, 3.3, 5.1). Застосування логіко-догматичного 

методу дозволило проаналізувати кримінально-правові норми, що 

встановлюють відповідальність за екологічні злочини, щодо додержання 

правил формальної логіки та законодавчої техніки конструювання диспозицій і 

санкцій цих норм (підрозділи 5.1, 5.3, 5.4, 5.5). Виявлення та усунення в 

зазначених нормах юридико-технічних недоліків дає можливість чітко та 

однозначно визначити їх зміст, формально окреслити обсяг відповідних їм 

явищ реальної дійсності, правильно застосовувати закон. Використання 

компаративістського методу мало місце при формулюванні дефініції 

екологічного злочину, визначенні їх системи, доктринального розуміння 

особливостей кримінально-правової охорони довкілля в Україні та 

європейських і азіатських країнах, а також доцільності впровадження 

зарубіжного досвіду у вітчизняне законодавство (підрозділи 1.3, 5.1, 5.5). 

Застосування історичного методу створило можливість дослідити генезу 

феномену екологічної злочинності в Україні, отримати адекватне уявлення про 

об’єкт дослідження, прогнозувати ймовірні напрями та тенденції майбутнього 

розвитку екологічної злочинності (підрозділи 1.1, 1.4, 2.1, 2.2). Крім того, 

використовуючи зазначений метод, досліджено проблеми розвитку 

кримінально-правової охорони довкілля України, зокрема шляхом 

порівняльного аналізу кримінального законодавства минулих років, а також 

правозастосовну практику, з’ясовано тенденції розвитку законодавства у сфері 

охорони довкілля, відстежено процеси криміналізації та пеналізації 

екологічних посягань (підрозділи 5.2, 5.3, 5.4, 5.5). Використання системного 

методу дало змогу дослідити таке складне суспільне явище, як екологічна 

злочинність, з урахуванням специфіки не тільки самого предмета дослідження, 
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а й сукупності інших детермінуючих і супровідних явищ, що впливають на всю 

систему існування та розвитку екологічної злочинності (підрозділи 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.4). Принцип системності застосовується у дослідженні при визначенні 

системи екологічних злочинів, а також їх розподілі за рівнем локалізації 

об’єктів посягання (підрозділ 5.1), принцип системності криміналізації 

передбачає врахування відповідності кримінально-правової заборони 

положенням інших галузей права, загальноправовим і кримінально-правовим 

принципам, іншим приписам кримінального закону, нормам моралі, рівню 

суспільної правосвідомості, історичним традиціям тощо (підрозділ 5.3). 

Застосування системного підходу створило можливість для об’єктивного 

вивчення феномену екологічної злочинності, а відтак і теоретичного 

розв’язання проблеми протидії їй, а також практичного застосування заходів 

протидії екологічній злочинності (підрозділи 1.4, 4.1). Застосування методів 

структурно-функціонального та системного аналізу дало змогу здійснити опис і 

пояснення теоретичної моделі системи протидії екологічній злочинності з 

визначеними зовнішніми та внутрішніми, тобто ієрархічними та 

координаційними, зв’язками, виділити і визначити комплекс таких її системних 

ознак, як основні напрями, мета, завдання, принципи та структура заходів 

протидії (підрозділи 4.1, 4.2, 4.3). Метод моделювання застосовано при 

дослідженні соціальних явищ і процесів на їх моделях – правової, економічної, 

організаційно-управлінської та культурно-психологічної систем, а також 

екологічної злочинності як наслідок сукупної детермінуючої дії зазначених 

систем (підрозділ 3.4). При дослідженні стану екологічної злочинності метод 

моделювання використовується як важливе джерело інформаційного 

забезпечення кримінологічного аналізу екологічної злочинності шляхом 

вивчення моделі та екстраполяції отриманих результатів на оригінальний 

об’єкт (підрозділ 2.1). 

На конкретно-науковому рівні застосовано комплекс методів (експертних 

оцінок, інтерв’ювання, контент-аналізу, статистичного аналізу) для отримання 

фахової оцінки, суджень респондентів, які мають професійний досвід і 
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відповідні знання, щодо визначення латентного виміру екологічних злочинів, 

дослідження факторів латентності екологічної злочинності та її детермінуючих 

чинників (підрозділи 2.3, 3.4); для опрацювання матеріалів кримінальних 

проваджень за окремими кількісними та якісними параметрами з подальшою 

інтерпретацією одержаних результатів, дослідження джерел кримінологічної 

інформації про детермінуючі чинники екологічної злочинності (підрозділ 3.4); 

для аналізу та узагальнення статистичної звітності, результатів соціологічних 

досліджень, вивчення матеріалів кримінальних проваджень, матеріалів слідчої 

та судової практики, оцінки ефективності правозастосовної діяльності (розділи 

2–3, підрозділ 5.2). 

Емпіричною основою дослідження є результати вивчення та аналізу               

509 кримінальних справ і проваджень, що були розглянуті судами за статтями 

Кримінального кодексу України (КК України), які встановлюють 

відповідальність за вчинення екологічних злочинів (у тому числі й порушені за 

сукупністю злочинів). У роботі також використано результати проведеного 

авторкою анкетування 321 респондента, зокрема керівників місцевих 

прокуратур України та їх перших заступників, суддів, слідчих національної 

поліції, органів екологічного контролю та науковців. Крім того, у 

дисертаційному дослідженні використано інформацію Державної служби 

статистики України, Державної судової адміністрації України, Генеральної 

прокуратури України, Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення 

Міністерства внутрішніх справ України, аналітичні матеріали про стан 

злочинності на території держави, а також інші довідково-публіцистичні та 

аналітичні матеріали, присвячені проблематиці екологічної злочинності в 

Україні, застосовано особистий практичний досвід здобувачки в органах 

прокуратури. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації вперше розроблено концепцію протидії екологічній злочинності, що 

дало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на запобігання 

екологічним злочинам, удосконалення кримінального законодавства та 
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практики його застосування правоохоронними органами України. У роботі 

аргументовано низку нових концептуальних положень, висновків і 

рекомендацій, зокрема: 

уперше: 

1) розроблено доктринальну модель протидії екологічній злочинності, в 

якій на компліментарних засадах, визначених юснатуралістичною 

методологією праворозуміння й кримінально-превентивної практики, 

сформовано механізм міжсистемної конвергенції загальнокультурних, 

правових (зокрема, й кримінально-правових), політичних і спеціально-

кримінологічних заходів зниження ступеня криміногенності постмодерних 

цивілізаційних, антропогенних викликів, протиріч транзитивного, аномійного 

українського суспільства, виражених експлуататорським відношенням до 

довкілля;  

2) запропоновано кримінологічну стратегію протидії екологічній 

злочинності, яка полягає у створенні цілісної, керованої системи спеціально-

кримінологічного впливу на її детермінаційний комплекс, що 

здійснюватиметься на основі поєднання елементів гуманістичної та 

юснатуралістичної концепцій як ідеологічного базису кримінологічної 

практики, яка виявляє себе у структурно-функціональній специфікації 

державної екологічної, правової, безпекової політик, здійснюваної 

взаємопов’язаними соціально-культурними, інформаційно-аналітичними, 

економічними, соціальними, правовими, організаційно-управлінськими та 

іншими заходами; 

3) на основі довгострокового кримінологічного аналізу екологічної 

злочинності в Україні (15 років), розкрито зміст і надано кримінологічну 

інтерпретацію узагальнюючим показникам екологічної злочинності, зокрема її 

рівню, інтенсивності, динаміці, структурі, структурним зрушенням і географії; 

4) з використанням математичної моделі запропоновано методичний 

інструментарій, що описує динаміку екологічних злочинів, достатньо точно 

відображає тенденції екологічної злочинності та за умов стабільного 
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детермінуючого впливу й певної інерційності показників екологічної 

злочинності може бути використаний для короткострокового прогнозування 

рівня екологічної злочинності; 

5) отримано зведену оцінку швидкості зміни питомої ваги окремих 

складових елементів екологічної злочинності, що дало змогу дійти висновку 

щодо тенденцій структурних зрушень екологічної злочинності за порівнюваний 

період (лінійний і квадратичний коефіцієнти абсолютних структурних зрушень 

становлять 8,77 % і 14,19 %); 

6) визначено фактичну частку екологічної злочинності у структурі 

загальної злочинності (10,6 %), що майже у 18 разів більше за офіційні 

показники; 

7) встановлено, які види латентності характерні для окремих видів 

екологічних злочинів, оцінено рівень латентності злочинного забруднення 

довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, побутовими відходами тощо) – 

74,0 %, латентності знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, 

природно-заповідного фонду – 79,1 %, латентності браконьєрства, незаконної 

порубки лісу, незаконного видобування корисних копалин – 72,7 %; 

8) надано характеристику об’єктивним і суб’єктивним факторам 

природної та штучної латентності екологічних злочинів; 

удосконалено: 

9) методологію дослідження екологічної злочинності та протидії їй, що 

являє собою трирівневу систему прийомів і способів пізнання, філософський 

рівень якої ґрунтується на положеннях діалектичного детермінізму у поєданні з 

положеннями соціального конструктивізму та соціального натуралізму; на 

загальнонауковому рівні запропоновано застосувати формально-логічні, логіко-

догматичні, компаративістські, історичні, системні методи, а також методи 

структурно-функціонального та системного аналізу й моделювання; на 

конкретно-науковому – експертних оцінок, інтерв’ювання, контент-аналізу, 

статистичного аналізу;  
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10) понятійно-категоріальний апарат, зокрема такі поняття, як 

«екологічний злочин», «екологічна злочинність», «протидія екологічній 

злочинності»; 

11) поняття системи екологічних злочинів, запропоновано їх дворівневу 

класифікацію за рівнем локалізації об’єктів посягання (на першому рівні 

класифікації), від характеру посягання та виду локального природного об’єкта, 

на який спрямовано посягання (на другому рівні класифікації); 

12) зміст елементів кримінологічної характеристики екологічних 

злочинців, зокрема виявлених і засуджених осіб, доведено зв’язок кримінальної 

активності таких осіб з рівнем їх трудової дезадаптації; 

13) типологічну характеристику особи екологічного злочинця, в 

результаті якої шляхом зіставлення кримінологічно значущих ознак, зокрема 

таких, як мотивація, наявність попередніх судимостей, спосіб та засіб вчинення 

злочину, значення конкретної життєвої ситуації, запропоновано два варіанти 

типології осіб, які вчиняють екологічні злочини, за критеріями адаптивної 

спрямованості, а також інтенсивності та стійкості злочинної поведінки; 

14) наукові засади запобігання екологічній злочинності з визначенням 

функціональних зв’язків стратегії запобіжної діяльності у сфері екології з 

іншими стратегічними документами державної політики; 

дістали подальшого розвитку: 

15) системний опис та пояснення рівня дослідженості проблематики 

екологічної злочинності у роботах вітчизняних науковців, на підставі чого 

стверджується, що, незважаючи на свою значущість, наявні напрацювання 

вирізняються певною фрагментарністю та мали на меті вивчення окремих 

складових екологічної злочинності в Україні, що визначались критеріями 

спрямованості злочинних посягань на певний елемент навколишнього 

середовища, регіональної визначеності, способу вчинення, характеристик осіб, 

які вчиняють екологічні злочини, суб’єктів протидії екологічній злочинності, 

що актуалізує відповідне теоретичне узагальнення та подальше забезпечення 

наукового супроводу заходів протидії екологічній злочинності; 
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16) елементи кримінологічної характеристики екологічного злочинця, що 

в сукупності дало змогу визначити його типові риси (майже завжди це особи 

чоловічої статі (98,1 %) віком від 18 до 50 років (85,4 %), громадяни України 

(99,5 %) з повною загальною середньою або базовою загальною середньою 

освітою (64,1 %), які є працездатними, що не працюють і не навчаються 

(62,2 %) або ж безробітні (16,2 %)); 

17) наукове знання про криміногенні чинники екологічної злочинності, 

що здійснюють взаємозалежний і взаємозумовлюючий детермінуючий вплив в 

економічній, соціальній, політичній, організаційно-управлінській, нормативно-

правовій та культурно-психологічній сферах суспільного життя; 

18) напрями удосконалення кримінально-правових засад протидії 

екологічній злочинності, зокрема криміналізації та декриміналізації, пеналізації 

та депеналізації екологічних злочинів, запровадження у вітчизняне кримінальне 

законодавство визнаних практикою країн Європейського Союзу найбільш 

прогресивних положень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки та пропозиції, які містяться у дисертації, можуть бути використані: 

– у навчальному процесі та науковій сфері – для подальшого 

розроблення наукових проблем екологічної злочинності, удосконалення 

стратегій протидії їй, при написанні монографій, підручників, посібників, а 

також при викладанні курсів «Кримінологія», «Кримінальне право» та 

похідних від них спеціальних курсів у юридичних вищих навчальних закладах 

(Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний 

процес Ужгородського національного університету від 17 травня 2017 року; акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес та 

наукову діяльність Дніпровського гуманітарного університету від 10 жовтня 

2017 року); 

– у законотворчій діяльності – для надання пропозицій щодо змін і 

доповнень до законодавства України у сфері охорони довкілля, зокрема 

вдосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу     
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України про адміністративні правопорушення (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики та правосуддя від 29 червня 2017 року 

№ 04-29/15-1394); 

– у правозастосовній діяльності – при розробленні й удосконаленні 

відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів, підготовці методичних 

рекомендацій, організаційних рішень з питань протидії екологічній злочинності 

(Акт впровадження у правозастосовну діяльність Державної екологічної 

інспекції України результатів дисертаційного дослідження від 1 вересня 2017 

року; акт впровадження у правозастосовну діяльність Генеральної прокуратури 

України результатів дисертаційного дослідження від 8 листопада 2017 року 

№ 13/1-103 вих-17). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження оприлюднено 

на 15 науково-практичних конференціях, в тому числі й міжнародних, та 

засіданнях круглих столів і науково-практичних семінарів, зокрема: «Актуальні 

питання застосування кримінально-виконавчого законодавства» (м. Київ, 18 

бер. 2015 р.); «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення 

та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 26 берез. 2015 р.); «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 22 трав. 2015 р.); «Суспільство, 

правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної науки» 

(м. Миколаїв, 22 трав. 2015 р.); «Проблеми науки кримінального права та їх 

вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8–9 

жовт. 2015 р.); «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 16–17 

жовт. 2015 р.); «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 20–21 листоп. 2015 р.); «Актуальні питання кримінального 

права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса 

Гросса)» (м. Львів, 29 січ. 2016 р.); «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 20 трав. 2016 р.); «Захист права власності Українського 

народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України» (м. Київ, 22 вер. 

2016 р.); «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: 
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вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Дніпро, 17 берез. 2017 р.); 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення» (м. Київ, 24 бер. 2017 р.); «Jurisprudenţa – componenta fundamentală 

a proceselor integraţionale şi a comportamentului legal contemporan: conferinţă 

internaţională ştiinţifico-practică» (Chişinău, Republica Moldova, 3–4 noiembrie, 

2017), «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (м. Львів, 

10 листоп. 2017 р.); «Нове міжнародне право та національне законодавство – 

нові завдання юридичної науки» (м. Київ, 10–11 листоп. 2017 р.).  

Публікації. Основні положення, висновки та пропозиції, що 

сформульовано в дисертації, відображено у 40 наукових публікаціях, серед 

яких дві індивідуальні монографії, один розділ у колективній монографії, 18 

статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України з юридичних 

наук (7 включені до міжнародних наукометричних баз), 4 статті, опубліковані у 

наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 

дисертацію, 15 працях апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, п’яти розділів, що містять дев’ятнадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 466 сторінок, з яких основний текст дисертації – 367 

сторінок, список використаних джерел розташований на 55 сторінках (містить 

554 найменування), додатки – на 44 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

1.1 Стан дослідження феномену екологічної злочинності та протидії 

їй в Україні 

 

Проблема охорони навколишнього середовища набула особливої 

актуальності наприкінці минулого століття й на сьогодні залишається однією з 

найбільш значущих як у світовому масштабі, так і для України. 

Споживацьке ставлення до природи у поєднанні з можливостями, що 

надав людству науково-технічний прогрес, спричинило екологічну кризу другої 

половини ХХ століття, розгортання якої перетворює на реальність настання 

глобальної екологічної катастрофи. 

З огляду на наявну екологічну ситуацію, особливо актуальними 

вважаються наукові дослідження, націлені на пошук рішень, спроможних 

зменшити ризик подальшого розвитку екологічної кризи. До таких досліджень, 

безперечно, належать і ті, що ставлять своїм завданням підвищення 

ефективності правової охорони довкілля, у тому числі засобами кримінального 

права, а також удосконалення запобіжної діяльності у сфері охорони довкілля. 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури засвідчив, що в 

Україні, від проголошення її незалежності дотепер, кількість комплексних 

монографічних праць, присвячених дослідженню екологічної злочинності або її 

окремих видів, включно з кандидатськими та докторськими дисертаціями, була 

дуже обмеженою. 

Водночас численні наукові розробки в галузі екологічного та 

кримінального права не відображають особливостей екологічної злочинності як 

предмета кримінологічного пізнання та не можуть повною мірою забезпечити 

формування цілісної системи наукових поглядів на феномен екологічної 

злочинності та відповідні заходи протидії. 
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Серед дисертаційних досліджень з означеної тематики у вітчизняній 

кримінологічній літературі варто назвати кандидатські дисертації Н. Г. Іванової 

(2011 р.), О. В. Мельник (2012 р.), Г. С. Поліщука (2006 р.), Ю. А. Турлової 

(2011 р.), а також докторську дисертацію Т. В. Корнякової (2011 р.). 

Робота Н. Г. Іванової «Запобігання злочинним посяганням на рослинний 

світ (за матеріалами Донецького регіону України)» присвячена актуальним 

проблемам кримінологічної характеристики та запобігання злочинам, які 

посягають на рослинний світ. Автор дослідила стан рослинного світу в 

Донецькому регіоні України (у межах Донецької та Луганської областей), а 

також основні природно-географічні та антропогенні фактори, що визначають 

регіональну специфіку охорони рослинного світу. 

До заслуг науковця, крім іншого, варто віднести розроблення поняття 

«регіонально зорієнтоване запобігання злочинам», під яким розуміється 

комплекс взаємопов’язаних заходів, що спрямовані на недопущення вчинення 

злочинних посягань на рослинний світ шляхом обмеження, нейтралізації та 

усунення дії детермінант таких злочинів та являють собою реалізацію 

державних пріоритетів щодо охорони рослинного світу на регіональному рівні 

й одночасно створення сприятливих умов для реалізації місцевих інтересів у 

цій сфері силами регіонів за допомогою методів, що враховують соціально-

економічну та природно-географічну специфіку територій [138]. 

Серед положень, що характеризують наукову новизну одержаних 

результатів дисертаційного дослідження О. В. Мельник «Запобігання злочинам 

щодо забруднення довкілля в Україні», слід відзначити формулювання 

дефініції злочинного забруднення довкілля як складового елементу екологічної 

злочинності, що являє собою соціально-правове явище та проявляється в 

забороненій кримінальним законом поведінці, яка має своїм наслідком (або 

створює загрозу) виникнення або різке збільшення у природних об’єктах 

шкідливих, не властивих для них хімічних, фізичних чи біологічних агентів 

(речовин та енергій) і, як наслідок, небезпечно впливає на природний стан 
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навколишнього середовища і його об’єкти (атмосферне повітря, воду, землю та 

ін.) і створює небезпеку біологічним основам існування людства [276, с. 4]. 

Автор також окреслила систему злочинів щодо забруднення довкілля та 

визначила основні напрями запобігання їм. Зокрема, наголошується, що 

стратегічним напрямом у сфері протидії злочинному забрудненню довкілля має 

стати перехід від схеми реагування на події (наслідків техногенно-екологічних 

аварій і катастроф) до створення системи запобіжного контролю екологічної 

безпеки, переорієнтація науково-технічного потенціалу на створення об’єктів 

нової техніки з гарантованим рівнем безпеки, впровадження програмованого 

режиму управління безпекою та нормативно-правового регулювання 

техногенного середовища [276]. 

Теоретична та прикладна значущість обґрунтованих Г. С. Поліщуком 

висновків і пропозицій за результатами викладення кримінологічної та 

кримінально-правової характеристики злочинів проти довкілля визначається 

насамперед їх випереджувальним характером, адже його робота 

«Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти довкілля (за 

матеріалами Причорноморського регіону України)» фактично була першим 

комплексним кримінологічним дослідженням екологічної злочинності в 

Україні. Зокрема, автор уперше дослідив кримінологічні аспекти проблеми 

протидії екологічній злочинності на рівні Причорноморського регіону України 

(у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей), визначив 

найсуттєвіші фактори, що її зумовлюють, і на цій основі розробив науково 

обґрунтовані заходи запобігання злочинам проти довкілля [334]. Зазначеною 

дисертацією та подальшими роботами автора фактично було створено 

фундамент для розвитку цього напряму кримінологічних досліджень, що 

відіграло відповідну роль і при розкритті теми цієї дисертаційної роботи. 

У дисертації Ю. А. Турлової «Кримінологічна характеристика 

браконьєрства в Україні та протидія цим злочинам» проведено дослідження 

злочинного браконьєрства, під яким автор розуміє умисну протиправну 

поведінку, що являє собою сукупність передбачених кримінальним 
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законодавством посягань на об’єкти тваринного світу й полягає в суспільно 

небезпечному порушенні правил полювання та рибальства. 

Визначено специфічні особливості й тенденції злочинного браконьєрства: 

його груповий і масовий характер, набуття ознак кримінального 

професіоналізму, переростання в організовану злочинну діяльність. Досліджено 

проблемні питання щодо особи злочинця-браконьєра та мотивації її злочинної 

поведінки, визначено типовий портрет і запропоновано типологію браконьєрів, 

що відображає їхній соціальний статус і мотивацію їхньої злочинної поведінки. 

Значну увагу приділено аспектам створення ефективної системи протидії 

названому виду злочинів, визначенню його основних напрямів, об’єктам та 

системі суб’єктів, місцю та ролі загальносоціальних і спеціально-

кримінологічних заходів протидії злочинному браконьєрству [451]. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження, здійсненого в 

межах докторської дисертації Т. В. Корнякової «Кримінологічні засади 

запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля», визначається, 

зокрема, встановленням певних особливостей процесу оцінювання 

ефективності реалізації органами прокуратури кримінологічної запобіжної 

функції в природоохоронній діяльності. Як зауважує автор, це зумовлюється 

низкою обставин, що мають принципове значення для вирішення проблеми 

вдосконалення діяльності з запобігання екологічним злочинам [180]. 

Декілька публікацій Л. Г. Козлюк були присвячені проблемі протидії 

службовим екологічним злочинам. Автор висвітлила окремі питання, що 

стосуються особи, котра вчиняє злочини цієї категорії, визначила криміногенні 

фактори службових екологічних злочинів із позиції соціально-

натуралістичного світогляду, а також перспективні заходи протидії. Крім того, 

обґрунтовувалась позиція щодо доцільності функціонування спеціалізованих 

суб’єктів протидії злочинам у сфері охорони довкілля, зокрема спеціалізованих 

природоохоронних прокуратур [165; 166; 167; 382, c. 255–287]. 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Корнякова,%20Тетяна%20Всеволодівна
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Корнякова,%20Тетяна%20Всеволодівна
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Крім того, Л. Г. Козлюк вивчала окремі аспекти протидії корупційній 

злочинності у сфері охорони довкілля [168]. Цій самій проблемі також приділяв 

увагу Г. С. Поліщук [332]. 

Окремі публікації (В. В. Пивоваров, Т. В. Гончаренко) присвячувалися 

дослідженню корпоративної природи транснаціональної організованої 

злочинності в екологічній сфері, визначенню найбільш актуальних і 

загрозливих проявів, тенденцій та основних детермінант зазначеного явища, а 

також його зв’язку з корупцією [321]. 

Отже, кримінологічні дослідження екологічної злочинності в Україні 

мали на меті вивчення її окремих складових, що визначалися за такими 

критеріями: 

 спрямованістю злочинних посягань на певний елемент 

навколишнього середовища (рослинний або тваринний світ); 

 регіональною визначеністю (за матеріалами Причорноморського, 

Донецького регіонів України); 

 способом вчинення (забруднення довкілля); 

 характеристиками осіб, котрі вчиняють екологічні злочини 

(службові особи, корупційна злочинність у сфері охорони довкілля, 

корпоративна екологічна злочинність); 

 суб’єктів протидії екологічній злочинності (органи прокуратури). 

Така невелика (порівняно з іншими видами злочинності – наприклад 

неповнолітніх, організованою, корупційною і т. ін.) кількість кримінологічних 

досліджень, предмет яких становить екологічна злочинність, є, на наш погляд, 

дещо дивним та відображає застаріле сприйняття екологічних проблем як 

другорядних і таких, що не заслуговують на ґрунтовний науковий аналіз. 

У навчальній кримінологічній літературі, зокрема у певних підручниках і 

посібниках, екологічна злочинність розглядається на рівні окремих розділів або 

глав. Так, у курсі лекцій «Кримінологія і профілактика злочинів» (2000 р.), 

підручнику «Курс Кримінології. Особлива частина. Підручник» (2001 р.), 

навчальному посібнику «Кримінологія» (2009 р.), а також підручнику 
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«Профілактика злочинів» (2011 р.), виданих у Національній академії 

внутрішніх справ за загальною редакцією О. М. Джужи, містились відповідні 

розділи [221; 233; 218; 383]. 

Крім вказаних видань розділи щодо екологічної злочинності містили 

підручники «Кримінологія: Загальна та Особлива частини» (2009 та 2014 рр.), 

підготовлені авторським колективом Національної юридичної академії України 

імені Ярослава Мудрого [215; 216]. 

Із зазначених навчальних видань варто виділити розділ 17 «Екологічна 

злочинність та її профілактика» (автор – Г. С. Поліщук) у підручнику 

«Профілактика злочинів». На відміну від інших публікацій, де поверхово, на 

кількох сторінках розглядаються основні питання тематики, виклад матеріалу в 

названому підручнику характеризується грунтовністю, системністю та значною 

деталізацією, зокрема під час висвітлення питань, що стосуються стану й 

тенденцій екологічної злочинності, її детермінуючого комплексу та системи 

профілактики. Велику увагу в розділі приділено розгляду актуальних питань 

діяльності органів внутрішніх справ у профілактиці екологічних злочинів, що, 

очевидно, зумовлено специфікою видання. 

Отже, з огляду на викладене, можна констатувати, що проблеми протидії 

екологічній злочинності у вітчизняній кримінологічній літературі розкриті явно 

недостатньо, що й стало додатковим аргументом під час вибору об’єкта, 

предмета, мети і задач цього дослідження. 

Значно ґрунтовніше досліджено кримінально-правові засади протидії 

екологічній злочинності в Україні. Предмет монографічних, зокрема 

дисертаційних, досліджень щодо протидії кримінально-правовими засобами 

екологічній злочинності за роки незалежності України є доволі різноманітним 

та охоплює проблеми як кримінальної відповідальності за вчинення окремих 

злочинів проти довкілля, так і кримінально-правової охорони довкілля в 

цілому.  

Зокрема на рівні докторських дисертацій зазначену проблематику 

досліджували С. Б. Гавриш (1994 р.) та В. К. Матвійчук (2008 р.) [60; 271]. 
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Монографія С. Б. Гавриша «Кримінально-правова охорона довкілля в 

Україні: проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального 

законодавства» (2002 р.) [61] є першим після прийняття чинного КК України 

грунтовним комплексним дослідженням цієї проблематики. Автор на підставі 

глибокого та всебічного дослідження відносин «людина – природа», системи 

ризиків поведінки суб’єкта екологічних деліктів, питань екологічної безпеки 

тощо по-новому висвітлив головні проблеми кримінально-правової теорії, що 

дало можливість системно й аргументовано проаналізувати аспекти правової 

охорони довкілля, зокрема засобами кримінального права, а саме тлумачення і 

практику застосування кримінально-правових норм екологічного характеру, 

шляхів і методів удосконалення екологічного та кримінального законодавства. 

Слід особливо відзначити дисертацію В. К. Матвійчука «Кримінально-

правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми 

законодавства, теорії та практики» (2008 р.), що є грунтовним комплексним і 

системним дослідженням проблем кримінально-правової охорони 

навколишнього природного середовища. Автором сформульовано низку 

положень, висновків і пропозицій, нових у концептуальному плані й важливих 

для юридичної науки. Зокрема, розроблена концепція кримінально-правової 

охорони навколишнього природного середовища, розроблено теоретичну 

модель системи злочинів проти навколишнього природного середовища, 

обґрунтовано нові концептуальні підходи до вирішення проблеми родового та 

безпосередніх об’єктів злочинів даної категорії [271, с. 7-10].  

Крім того, В. К. Матвійчуком створено наукову школу, предметом 

досліджень якої є проблеми кримінально-правової охорони навколишнього 

природного середовища в Україні. Серед представників наукової школи слід 

назвати таких науковців, як С. А. Голуб, В. М. Присяжний, І. О. Харь. 

Так, С. А. Голуб у роботі «Кримінальна відповідальність за незаконне 

полювання» (2005 р.) дослідила проблеми розвитку та сучасний стан форм 

відповідальності за незаконне полювання. Аналіз генезису злочинного діяння 

та встановлення за це державою кримінального покарання дав автору 
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можливість визначити власне поняття незаконного полювання та заходів 

кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили злочин. Особливу увагу 

в дослідженні приділено висвітленню кваліфікуючих ознак діяння, а такі дії під 

час незаконного полювання, як вистежування, переслідування тощо, стали 

вагомим аргументом для ствердження, що суб’єктивна сторона цього складу 

злочину лише характеризується прямим умислом [80]. 

В. М. Присяжним у дисертації «Кримінальна відповідальність за 

забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів» (2006 р.) проведено 

комплексне наукове дослідження кримінально-правової охорони водних 

об’єктів від забруднення, засмічення та виснаження. На підставі глибокого та 

всебічного вивчення досліджуваних відносин розкрито витоки й історію 

кримінально-правової охорони водних об’єктів та сучасний стан проблеми, 

з’ясовано суспільну небезпечність зазначеного діяння, досліджено об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки цього злочину, запропоновано вдосконалення чинного 

законодавства й практики застосування правових приписів у цій сфері [350]. 

У роботі І. О. Харь «Кримінально-правова охорона атмосферного 

повітря» (2010 р.) висунуто низку нових теоретичних, практичних та 

законодавчих положень і висновків стосовно кримінально-правової охорони 

атмосферного повітря в Україні [520]. 

Названі вчені, будучи об’єднаними навколо В. К. Матвійчука як 

наукового лідера, вирізняються знаними науковими досягненнями, що 

характеризується єдиною теорією та методологією, спільними світоглядними 

принципами і вагомими науковими результатами та їх реалізацією у 

відповідних сферах охорони довкілля. 

Крім того, кримінально-правова охорона окремих елементів довкілля 

стала предметом дослідження в дисертаціях таких науковців, як О. В. Сасов 

(«Кримінально-правова охорона лісу» (2002 р.)) [395], А. М. Шульга 

(«Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування» 

(2004 р.)) [535], О. В. Скворцова («Кримінально-правова характеристика 

незаконної порубки лісу за кримінальним законодавством України (на підставі 
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матеріалів практики Автономної Республіки Крим)» (2007 р.)) [403], 

М. П. Куцевич («Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та 

національний аспекти» (2007 р.)) [236], О. В. Зражевський («Кримінально-

правова характеристика порушення законодавства про захист рослин» 

(2010 р.)) [129], А. М. Притула («Кримінально-правова охорона виключної 

(морської) економічної зони України» (2010 р.)) [351]. 

Окремі аспекти кримінально-правової протидії екологічній злочинності 

досліджені у монографії О. П. Литвина «Кримінально-правова охорона 

екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення України» 

[248]. Зокрема, наведено загальну характеристику злочинів, передбачених  

ст.ст. 236–244, 251–253, 255–270, 274, 275, 305–327 КК України, розглянуто 

питання й визначено підстави кримінальної відповідальності за ці злочини, 

досліджено їх загальну небезпечність, показано їх соціально-економічну 

зумовленість, а також її вплив на тенденцію до зростання злочинів проти 

загальної безпеки, визначено поняття низки кримінально-правових явищ 

(злочинів проти загальної безпеки і власне загальної безпеки); розглянуто 

тенденції кількісних, змістовних та якісних змін злочинності; виявлено 

тенденції до збільшення латентної злочинності та визначено причини й умови 

такого зростання. 

Заслуговує на увагу навчальний посібник «Злочини проти довкілля» 

(2010 р.), підготовлений І. І. Митрофановим і А. М. Притулою [282], де 

розглянуто теоретичні аспекти і судову практику з найактуальніших і складних 

проблем щодо застосування кримінально-правових норм розділу VIII «Злочини 

проти довкілля» Особливої частини (ОЧ) КК України. Наведено 

характеристику цих норм, їх науково-практичний коментар. Крім того, у 

монографії І. І. Митрофанова «Кримінально-правове забезпечення охорони 

довкілля» (2010 р.) [281] доволі ґрунтовно досліджено проблемні питання щодо 

структурного впорядкування кримінально-правових норм, які встановлюють 

відповідальність за екологічні злочини. Також запропоновано авторську 

класифікацію екологічних злочинів. 
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Варто згадати й відповідні розділи в науково-практичних коментарях до 

КК України, в яких авторськими колективами докладно проаналізовано 

елементи складів злочинів проти довкілля, наведено відповідні роз’яснення 

щодо кваліфікації злочинів цієї категорії, що були надані Пленумом 

Верховного Суду України, а також нормативно-правові акти, які повинні 

враховуватися під час застосування цих статей Кодексу [62, с. 649–704; 156, 

с. 554–579; 296, с. 942; 297]. 

Отже, вказані роботи вітчизняних вчених вирізняються специфікою 

об’єкта та предмета дослідження, оригінальною методикою, різноманітністю 

підходів до розв’язання завдань із протидії екологічній злочинності. Відтак, 

названі праці мають не лише теоретичне, а й істотне методологічне значення 

(окрема увага якому приділена у підрозділі 1.2 нашого дослідження). Крім того, 

все це надає певні можливості для застосування у практичній діяльності. 

Серед зарубіжних кримінологічних досліджень екологічної злочинності 

варто зупинитись на спеціальних працях, виданих останніми десятиліттями в 

Росії. Серед них, як і в Україні, більшість присвячена кримінально-правовим 

аспектам протидії екологічним злочинам. 

На особливу увагу заслуговують докторські дисертації, захищені в Росії 

Ю. І. Ляпуновим («Основні теоретичні проблеми кримінально-правової 

охорони природи в СРСР» (1974 р.)) [265], П. Ф. Повеліциною («Кримінально-

правова охорона природи в СРСР» (1991 р.)) [325], О. М. Плешаковим 

(«Кримінально-правова боротьба з екологічними злочинами (теоретичний та 

прикладний аспекти)» (1994 р.)) [324], О. В. Виноградовою («Злочини проти 

екологічної безпеки» (2001 р.)) [49]. 

Фундаментальне значення для досліджень проблем екологічних злочинів 

мали роботи Е. М. Жевлакова, зокрема його докторська дисертація «Екологічні 

злочини: поняття, види, проблеми відповідальності» (1991 р.) [116], а також 

інші роботи, у тому числі кримінологічної спрямованості («Загальні питання 

кваліфікації злочинів у сфері охорони навколишнього середовища» (1986 р.), 

«Кримінально-правова охорона природного середовища в Російській 
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Федерації» (1997 р.), «Екологічні правопорушення і відповідальність» (1997 р.), 

«Екологічні злочини та екологічна злочинність» (1996 р.)) [113; 114; 115; 117]. 

Глибоким теоретичним обґрунтуванням характеризуються й присвячені 

різним аспектам екологічної злочинності праці О. Л. Дубовик. Окремий інтерес 

становить сумісна з А. Е. Жалінським монографія «Причини екологічних 

злочинів» [105], де розглянуті причини екологічної злочинності та заходи 

боротьби з нею, зокрема кримінально-правові засоби профілактики злочинних 

порушень природохоронного законодавства. Також розглянуто 

детермінаційний комплекс окремих видів екологічних злочинів. 

Ґрунтовний кримінально-правовий аналіз злочинів цієї категорії подано 

О. Л. Дубовик у роботі «Екологічні злочини: коментар до глави 26 

Кримінального кодексу РФ» [106]. У зазначеному коментарі під час аналізу 

кожного екологічного злочину враховано положення базового законодавства, 

відповідні постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації (РФ) та 

впорядковано основний нормативний матеріал щодо кваліфікації і 

розслідування вказаних злочинів. Дослідження з аналогічною назвою 

проведене й Н. А. Лопашенко (2002 р.) [257]. 

Серед дисертаційних робіт, у яких вивчалися кримінологічні аспекти 

тематики, варто назвати дослідження О. В. Намчука «Забруднення атмосфери: 

кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (2000 р.) [294], В. М. Раднаєва 

«Боротьба з браконьєрством (кримінально-правовий та кримінологічний 

аспекти)» (2000 р.) [386], Д. Б. Міннігулової «Кримінально-правові та 

кримінологічні заходи боротьби з забрудненням навколишнього природного 

середовища» (2002 р.) [280], М. В. Свердюкова «Кримінологічні проблеми 

екологічних злочинів у нафтогазової галузі» (2001 р.) [397], П. В. Єрьомкіна 

«Боротьба із забрудненням навколишнього середовища: кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти» (2006 р.) [111], Є. Г. Клєтньової «Екологічна 

злочинність у Російській Федерації: поняття, причини, умови та запобігання» 

(2007 р.) [154], І. Г. Травіної «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти 

боротьби з незаконною порубкою лісових насаджень» (2007 р.) [436], 
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Я. Б. Дицевич «Кримінологічна характеристика та запобігання екологічній 

злочинності (за матеріалами Східно-Сибірського регіону)» (2009 р.) [99], 

Д. І. Тисленко «Екологічний тероризм: кримінально-правові та кримінологічні 

проблеми» (2012 р.) [428]. 

Значна частина робіт присвячувалась регіональним особливостям 

екологічної злочинності в РФ, зокрема дослідження Р. А. Гурбанова «Боротьба 

зі злочинним забрудненням вод: за матеріалами рік Кура та Аракс» (2002 р.) 

[86], І. В. Попова «Відповідальність за злочинне забруднення вод (за 

матеріалами Сибірського й Уральського федеральних округів Російської 

Федерації)» (2003 р.) [343], Ю. А. Страунінг «Кримінологічна характеристика 

та запобігання екологічним злочинам в умовах мегаполіса (за матеріалами       

м. Москви та Московської області)» (2005 р.) [415], З. Б. Бахмудова «Проблеми 

латентної екологічної злочинності (за матеріалами Республіки Дагестан)» 

(2006 р.) [27], А. В. Смірнова «Кримінально-правові та кримінологічні 

проблеми боротьби з незаконним добуванням водних тварин і рослин та 

незаконним полюванням: за матеріалами Північного Прикаспію» (2006 р.) 

[406], М. В. Зяблікової «Регіональні особливості екологічної злочинності на 

Північному сході Росії» (2013 р.) [130]. 

Своєрідним теоретичним і практичним надбанням виявилась монографія 

Б. Б. Тангієва «Екокримінологія (oikoscrimenlogos). Парадигма та теорія. 

Методологія та практика правозастосування» [422]. У роботі надано 

кримінологічну та кримінально-правову характеристику екологічних злочинів, 

із використанням порівняльного аналізу статистичних даних щодо стану 

навколишнього середовища в цілому по РФ і, зокрема по Санкт-Петербургу та 

Ленінградської області, практики прокурорского нагляду й судово-слідчих 

проблем. Крім того, у цьому монографічному дослідженні здійснено спробу 

комплексного обґрунтування нового наукового напряму – «Екологічна 

кримінологія», як приватної кримінологічної дисципліни. На наш погляд, у 

роботі не наведено належної аргументації щодо розгляду так званої 

екокримінології як окремої галузі кримінології. Видається, що ставлячи перед 
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собою таку мету, автор мав би навести критерії, за якими виокремлюються 

окремі (приватні) галузі кримінології, а також їх співвідношення, визначити 

понятійний апарат, методологію, логічно обґрунтувати структуру 

екокримінології, надати характеристику її складових елементів і т. ін. 

Очевидно, зазначена спроба була недостатньо підготовлена. 

Отже, незважаючи на компілятивний характер окремих робіт і 

дискусійність певних суджень, російські дослідники зробили суттєвий 

науковий внесок у розвиток відповідної галузі кримінології, що, очевидно, 

істотно вплинуло й на вітчизняні дослідження феномену екологічної 

злочинності. 

Підсумовуючи викладене в цьому підрозділі, варто наголосити на 

активній участі науковців у розробленні проблем протидії екологічній 

злочинності. Водночас, незважаючи на поширенність екологічних посягань та 

надзвичайно високий рівень їхньої сукупної небезпечності, кримінологічні 

проблеми феномену екологічної злочинності в Україні досліджені недостатньо. 

Наявна ситуація характеризується певною парадоксальністю, адже окремі 

проблеми екологічної злочинності, виокремлені, зокрема, за видовими, 

просторовими ознаками, досліджуються, однак характеризується 

суперечливістю понятійний апарат, науково не обґрунтовано систему 

екологічних злочинів, не визначено ідентифікуючих ознак екологічної 

злочинності, її характеристики та детермінаційной комплекс тощо. Таке 

становище не дає змоги забезпечити належний науковий супровід заходів 

протидії екологічній злочинності. 

На підставі наведеного аналізу можна констатувати, що на сьогодні 

ступінь наукової розробки проблем екологічної злочинності характеризується 

не комплексністю, а дослідженням окремих аспектів проблеми, що визначались 

за такими критеріями: спрямованістю злочинних посягань на певний елемент 

навколишнього середовища; регіональною визначеністю; способом вчинення; 

характеристиками осіб, котрі вчиняють екологічні злочини; суб’єктів протидії 

екологічній злочинності. Крім того, переважну більшість досліджень було 
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проведено понад десять років тому, що не може повною мірою відобразити 

особливості сучасної екологічної злочинності, яка адаптується та 

трансформується, обирає нові форми та сфери діяльності, а також території 

свого поширення. Зважаючи на високу адаптивність екологічної злочинності до 

зовнішніх умов, стійкість, детермінуючі зв’язки з іншими видами злочинності, 

зокрема організованою, корупційною, рецидивною, лише на засадах постійного 

наукового пізнання феномену екологічної злочинності можливе створення 

такого наукового базису, що об’єктивно відображатиме її сутність та 

особливості. 

Відтак, сучасна кримінологічна доктрина й кримінально-превентивна 

практика потребують формування новітньої, концептуально цілісної системи 

наукових знань, спрямованих на деструкцію фундаментальних видових і 

групових детермінантів видозміненої екологічної злочинності в сучасній 

Україні. Названі обставини й зумовили вибір об’єкта, предмета, мети й задач 

цього дослідження, а також визначили його пошукову новизну і практичне 

значення. 

 

1.2 Методологічна база дослідження проблематики екологічної 

злочинності та протидії їй 

 

Як справедливо зауважує О. М. Костенко, лише наука може надати 

найкращі інструменти для вирішення будь-яких практичних питань. Конкретні 

проблеми, які постали сьогодні в усіх галузях українського права, не можна 

розв’язати, не вирішивши загальних проблем юриспруденції. Практик, який не 

користується прогресивною правовою доктриною, нагадує «вершника без 

голови» [190]. 

Саме застосування наукових методів надає пізнанню якісної відмінності 

від інших форм і навіть від аналітичного знання. Якщо розглядати наукове 

пізнання як певну систему, то науковий метод у ній є системотворчим 
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елементом, у зв’язку з яким і залежно від якого існують усі інші елементи 

системи, зокрема й результати наукового пізнання [121, с. 97]. 

Отримання нових наукових знань можливе лише за умови, що 

дослідження об’єктів і явищ проводиться відповідно до вимог теорії пізнання, 

вихідною точкою якої є методологія – учення про шляхи та засоби, за 

допомогою яких розв’язуються завдання наукового пізнання. 

Зазначене, очевидно, є справедливим і стосовно проблеми протидії 

екологічній злочинності. Саме тому необхідною передумовою наукового 

дослідження проблем протидії екологічній злочинності в України має бути 

визначення методологічних засад його проведення. 

Вибір автором певної методології наукового дослідження завжди є одним 

із найвідповідальніших етапів його проведення, адже постійне оновлення та 

відкриття нових концепцій, парадигм, ідей зумовлює і зміни відповідних 

засобів пізнання нового, тобто методології пізнання. 

В основі терміна «методологія» перебуває слово «метод» (від грец. 

method – шлях, простеження, дослідження) – спосіб досягнення певної мети. 

Під методом розуміють систему розумових і практичних операцій (процедур), 

спрямованих на вирішення конкретних пізнавальних завдань з урахуванням 

визначеної пізнавальної мети [401, с. 14]. Водночас, якщо йдеться про 

сукупність таких способів, прийомів пізнання дійсності, використовується 

термін «методологія». 

Філософський енциклопедичний словник визначає методологію як 

сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, які 

застосовуються у процесі наукового пізнання та практичної діяльності для 

досягнення вказаної мети. У науковому пізнанні такою метою є отримання 

об’єктивного істинного наукового знання або побудова наукової теорії та її 

логічне обґрунтування. Сучасна методологія виконує два типа функцій: по-

перше, виявляє зміст наукової діяльності та взаємодію з іншими сферами 

діяльності, тобто розглядає науку з погляду практики, суспільства, культури, 
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людини; по-друге, розв’язує завдання вдосконалення, раціоналізації наукової 

діяльності [512, с. 454]. 

За визначенням М. В. Костицького, методологія – це вчення, цілісна 

теорія з поняттями і категоріями, світогляд, крізь призму яких і здійснюється 

пізнання з допомогою методів відповідно до технології їх застосування – 

методики [194, с. 6]. 

Важливість методології під час проведення кримінологічних досліджень 

підтверджується пропозиціями в науковій літературі щодо введення методики 

кримінології і кримінологічних досліджень до складу предмета кримінології. 

Доповнення відповідним розділом загальної частини кримінології, а її 

особливої частині – підрозділами щодо методики кримінологічних досліджень 

конкретних видів злочинів, на думку О. Фролової, дасть змогу на практиці 

значно підвищити точність, вірогідність (достовірність) і репрезентативність 

кримінологічних досліджень, наблизити досягнення головних цілей 

кримінології та ефективніше розв’язувати різноманітні її завдання як науки 

[516, с. 123]. 

У науковій літературі найбільш поширеним є варіант системи 

методології, яка складається з фундаментального, загальнонаукового та 

конкретно-наукового рівнів. 

Подібним чином, але дещо в іншому ракурсі А. П. Закалюк [120, с. 91] 

виокремлює в методології кримінологічної науки такі складові: 

 загальнонаукову частину, яка стосується взагалі наукового підходу 

до пізнання будь-якого об’єкта, що становить науковий інтерес; 

 особливості методології та деталізовані стосовно галузевої 

належності методологічні положення певної галузі, сфери наук, наприклад, 

суспільних наук, до яких належить і кримінологія; 

 вироблені з використанням загальнонаукової та науково-галузевої 

методології свої, належні цій науці методологічні засади, принципи, 

положення, методи наукового пізнання. 
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Відтак, методологія кримінологічної науки складається із: 

загальнонаукових принципів, вимог, критеріїв наукового пізнання загалом; 

методологічних особливостей галузі суспільних наук, до якої належить 

кримінологія; методологічних і методичних положень, методів, способів 

власного (кримінологічного) опрацювання, що перебувають у діалектичному 

зв’язку з першими та другими [120, с. 91]. 

Заперечуючи вказану диференціацію методології, М. В. Костицький 

зауважує, що, коли йдеться про методологію в юридичній науці, необхідно 

відмовитися від ієрархій методологій, що визначається як філософська, 

загальнонаукова, конкретно-наукова. Отже, методології слід «розташувати» по 

горизонталі, й використовувати їх вчений може за власним вибором. Це може 

бути юснатуралістична, позитивістська, діалектична, синергетична чи інша 

методологія. Не обов’язково «зашорювати» себе однією методологією, можна 

використовувати методи з різних методологій (у розумних, звичайно, межах), 

тобто методика конкретного наукового дослідження може виглядати як мозаїка 

методів [194, с. 10]. 

На нашу думку, використання певної (або певних) методологій не 

залежить від варіанта їх розміщення. Кожен автор дослідження відповідно до 

власних уподобань обирає певну систему методології і проводить своє 

дослідження, використовуючи обраний ним алгоритм.  

Не намагаючись у межах цього дослідження здійснити науковий 

«прорив» у методології вивчення злочинності, вважаємо за доцільне визначити 

концепції та підходи, застосування яких допоможе розв’язати поставлені 

задачі. 

Як відомо, вибір методології зумовлюється специфікою обраної теми, 

об’єктом і предметом дослідження, його метою та задачами. Насамперед 

визначення методологічних засад дослідження має враховувати особливості 

безпосереднього об’єкта дослідження. Зважаючи на те, що таким об’єктом 

нами обрано екологічну злочинність в Україні, методологія його дослідження 

має враховувати, з одного боку, специфіку навколишнього середовища 
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(довкілля), тобто простір, що оточує людину та є сукупністю природних і 

антропогенних об’єктів та явищ, яке становить об’єкт правового регулювання 

та, відповідно, об’єкт кримінально-правової охорони.  

З другого боку, екологічну злочинність необхідно досліджувати як 

складову частину всієї (загальної) злочинності. Відповідно й систему заходів 

протидії екологічній злочинності слід досліджувати як складову частину 

загальної системи протидії злочинності, з огляду на їхню єдність, 

взаємозумовленість та взаємозв’язок. 

Зважаючи на особливості феномену екологічної злочинності, а також 

міждисциплінарний характер проблем протидії їй, доцільно в дослідженні 

застосувати комплексний підхід до рівнів наукового пізнання, адже всі методи 

дослідження на різних методологічних рівнях взаємопов’язані, рівноправні й 

рівноцінні для науки. Будь-який з них розкриває хоч і суттєву, але лише 

частину об’єктивної реальності. Відтак, один об’єкт (екологічна злочинність) 

може бути пізнаний за допомогою кількох методів пізнання, тобто комплексно. 

Повертаючись до класифікації рівнів методології, варто наголосити, що 

фундаментальні або філософські методи визначають лише найзагальніші 

регулятиви дослідження, його генеральну стратегію. За висловлюванням 

О. В. Крушельницької, філософські методи – це використання в науковому 

дослідженні категорій, положень, принципів і законів певної філософської 

системи. Наприклад, діалектики як теорії пізнання. Можна користуватись 

положеннями філософії позитівізму, неопозитівізму, постмодернізму тощо 

[222, с. 124]. 

Методологічним фундаментом нашого дослідження обрано діалектичний 

метод пізнання, особливість якого полягає в тому, що він спрямовує науковий 

пошук на виявлення суперечностей в об’єкті пізнання, встановлення 

закономірностей існування та тенденцій розвитку. Методологічна функція 

діалектичного методу полягає в установлених принципах здійснення 

пізнавальної діяльності, серед яких найголовнішими є: об’єктивність, 

активність, історизм, детермінізм, системність, перехід мислення від 
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конкретного до абстрактного з подальшим підняттям від абстрактного до 

конкретного [530, с. 18; 148, c. 127–157]. 

Вважається, що найбільш продуктивну методологічну основу для 

визначення причин злочинності, зокрема й екологічної, становлять такі 

категорії діалектики, як закон про загальний, універсальний зв’язок предметів 

та явищ навколишнього світу, концепція соціального детермінізму, принципи 

історизму та системного підходу при дослідженні соціальних явищ та процесів, 

вчення про діалектичні суперечності тощо.  

Від відчуття, сприйняття та уявлення щодо вчинення конкретного 

екологічного злочину на підставі емпіричного матеріалу здійснюється перехід 

до виділення їх окремих видів, утворення складного абстрактного поняття 

екологічної злочинності як явища, прояви якого конкретизуються у злочинній 

поведінці певних осіб. Тобто вище виникає з нижчого, нижче переходить у 

вище. Дослідження екологічної злочинності як явища, визначення та вивчення 

основних його ідентифікуючих ознак, реального стану та основних 

кримінологічних показників у подальшому дасть змогу визначити його 

детермінаційний комплекс та, на цій методологічній основі, сформулювати 

конкретні пропозиції щодо протидії екологічній злочинності.  

Крім того, використання цього методу дало змогу структурувати 

дисертаційне дослідження, складовими якого є узгоджені між собою розділи та 

підрозділи. Отже, побудова роботи свідчить про те, що пізнання об’єкта 

дослідження здійснювалось поетапно – спочатку об’єкт розглядався в цілому, 

потім, за допомогою аналізу, пізнавався за окремими частинами, сторонами, – і 

в такий спосіб відбувався рух від менш змістовного до більш змістовного [402, 

с. 14]. 

Обґрунтованим і доцільним нам видається використання у дослідженні 

такого методологічного напрямку як соціальний конструктивізм, що розглядає 

шляхи створення людьми соціальних феноменів, зокрема й злочинності, та 

виявляє способи, за допомогою яких окремі індивіди та соціальні групи 

формують соціальну реальність. Такий підхід у кримінології створює 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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можливості для дослідження феномену злочинності як результата впливу 

детермінуючих чинників, передусім правового та організаційно-управлінського 

характеру. Застосування методу соціального конструктивізму набуває 

особливої актуальності при вивченні феномену екологічної злочинності, яку, 

зважаючи на здебільшого відсутність безпосередніх потерпілих від екологічних 

злочинів, можна з певною долею умовності віднести до конструктивістської 

частини злочинності. 

Розглядаючи зазначені методологічні напрямки як вихідні гносеологічні 

посилки для дослідження екологічної злочинності, не можна оминути увагою і 

такий інтегративний філософсько-науковий метод як соціальний натуралізм, 

розробником якого в Україні є академік О. М. Костенко. Соціальний 

натуралізм, як методологічний принцип, у світлі якого вирішується «основне 

питання юриспруденції», відкриває таким чином шлях для нової, справді 

наукової юриспруденції, основною функцією якої є відкриття законів 

соціальної природи для втілення їх у чинному законодавстві [193, с. 86]. 

Сформульована О. М. Костенком концепція соціального натуралізму 

визнається однією з найбільш плідних методологічних основ праворозуміння та 

дослідження механізму й окремих проявів нормативно-правової детермінації 

злочинності. 

Фундаментальні або філософські методи можуть проявлятись у 

загальнонаукових, а ті, відповідно, – у конкретно-наукових. 

Конкретно-наукова методологія має на увазі інтегровані знання щодо 

універсальних і спеціальних методах пізнання, які застосовуються в тій чи 

іншій науці, зокрема кримінології, з метою вивчення її предмета. При цьому 

універсальні методи переважно використовуються під час досліджень 

теоретичного характеру, включно з розробленням або глибшим вивченням 

понятійних категорій, приватних концепцій. У цьому випадку можна говорити 

щодо методології науки (кримінології) в широкому розумінні [83, с. 47]. 

У кримінологічних дослідженнях, як і в будь-яких сферах пізнавальної 

діяльності, використовується формально-логічна методологія. Цей метод дає 
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змогу формулювати нові поняття, визначити їх класифікації, типологізації 

досліджуваних явищ, тобто поділ на окремі типи, підтипи; усунути неточності, 

суперечності тощо [401]. Формально-логічний метод використовується в роботі 

під час визначення понять, зокрема дефініції екологічної злочинності, 

формування системи екологічних злочинів і виділення їх окремих видів, 

типології екологічного злочинця та ін. 

У положеннях роботи, присвячених кримінально-правовій 

характеристиці екологічних злочинів, використовується логіко-догматичний 

метод. Його застосування дає можливість проаналізувати кримінально-правові 

норми, що встановлюють відповідальність за екологічні злочини, на предмет 

додержання правил формальної логіки та законодавчої техніки конструювання 

диспозицій і санкцій цих норм. Виявлення й усунення в названих нормах 

юридико-технічних недоліків допоможе чітко й однозначно визначити їх зміст, 

формально окреслити обсяг відповідних їм явищ реальної дійсності, правильно 

застосовувати закон.  

Порівняння є загальним методом мислення, який притаманний усім 

галузям знання, оскільки через порівняння досягається приріст нового знання. 

Порівняльний метод визначається як спосіб встановлення невідомого шляхом 

порівняння з відомим або метод з’ясування (виявлення) якостей та 

особливостей явища через зіставлення з іншими його особливостями або 

особливостями іншого явища; спосіб визначення закономірностей шляхом 

порівняння об’єктів у різний час [426, с. 11–12]. 

Цей метод застосовується під час виконання всієї роботи, аналізу, 

зіставлення позицій окремих науковців щодо проблемних питань тематики. 

Юридична компаративістика – це насамперед виявлення всезагального, 

загального, різного та унікального у правових явищах [429, с. 34–36]. 

Порівняльний метод застосовується нами при порівняльно-правовому 

(компаративістському) дослідженні кримінального законодавства та його 

окремих інститутів у сфері охорони довкілля, що дає можливість краще пізнати 

своє національне право й удосконалити його. 
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На думку О. Л. Бигич, порівняльне правознавство є самостійною сферою 

юридичної науки, оскільки йому властиві самостійні функції, цілі та об’єкт 

дослідження. Пізнавальна, інформаційна, аналітична, інтегративна, 

пропагандистська, навчальна й прогностична цілі забезпечують функції 

дослідження, вивчення та аналізу правових категорій шляхом порівняльної 

характеристики правових об’єктів, що належать до різних правових систем [31, 

с. 72]. 

Варто погодитись із твердженням, що порівняння може здійснюватись у 

формі як зіставлення, так і протиставлення, але набуває науковості лише тоді, 

коли порівнюються не випадкові, а типові факти, враховуються взаємозв’язок з 

конкретною обстановкою, причинами виникнення, динаміка розвитку [31, 

с. 117]. 

Використання цього методу є доволі ефективним, адже в розвинутих 

державах, наприклад країнах ЄС, на відміну від України, вже накопичено 

значний досвід протидії екологічній злочинності методами кримінально-

правового впливу. Водночас дослідження кримінального законодавства держав 

– учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), насамперед РФ, дає 

змогу виявити певні недоліки кримінально-правової охорони довкілля та на цій 

основі спробувати усунути аналогічні недоліки у національному 

кримінальному законодавстві. 

У нашому дослідженні ми намагались дотримуватись зазначених вимог, 

завдяки чому в процесі порівняльно-правового аналізу було виявлено загальні 

риси та специфіку окремих інститутів і норм кримінального законодавства 

різних держав, зокрема країн ЄС, СНД та ін. 

Водночас, як слушно зазначається в юридичній літературі, оптимальним 

дослідженням є аналіз фактичної ситуації, а не норм права в якості 

самостійного об’єкта [5, с. 83]. Відтак, ми намагались у дослідженні не тільки 

аналізувати кримінально-правові норми з використанням формально-логічних 

прийомів і засобів тлумачення права, а й надавати оцінку отриманим 

результатам з погляду ефективності зазначених норм. При цьому 



 

 

42 

використовуються дані правозастосовної практики та соціологічних 

досліджень. 

У науковій літературі порівняльне правознавство насамперед 

розглядається як метод, що застосовується у всіх галузях юридичної науки 

[546, с. 1]. Ідеї порівняльного правознавства успішно реалізує в концепції 

кримінологічних систем О. М. Ведерникова. Це, зокрема, відображається в 

типології зарубіжних кримінологічних систем, диференційованих автором на 

підставі трьох критеріїв: 1) соціологічного (фактор релігії, філософії, 

економічної та соціальної структури); 2) правового (належність до правової 

системи певного типу); 3) географічного (розташування на географічній карті 

світу). Відтак, виокремлюються такі типи кримінологічних систем: 1) англо-

американський; 2) західноєвропейський; 3) східноазіатський; 4) соціалістичний 

[43, с. 8]. 

У концепції кримінологічних правових систем вони визначаються через 

територіально-державний фактор на рівнях національної (окремої країни), 

регіональної (групи держав) і світової кримінологічної системи. 

Варто зауважити, що порівняно з іншими юридичними науками у 

кримінологічних дослідженнях зазначений метод застосовується набагато 

менше. Водночас, аналіз публікацій у кримінологічній літературі [259, с. 291; 

303, с. 97] засвідчує актуальність питання щодо виокремлення окремого 

наукового напряму – порівняльної кримінології, предметом якої мають стати 

територіальні відмінності злочинності у світовому, регіональному та 

національному масштабі, тенденції її розвитку, детермінації та заходи 

запобігання їй. На наш погляд, винесення окремих теорій на один рівень із 

кримінологічною наукою не достатньо аргументованим (детальніше про це у 

підрозділі 1.4). 

Разом із тим, незважаючи на недоцільність визнання порівняльної 

кримінології окремою науковою галуззю перспективність таких досліджень 

очевидна. За словами В.М. Кудрявцева, вони допомагають зближенню 

теоретичних позицій вчених різних країн у розкритті природи складних 
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соціальних явищ, сприяють досягненню корисних практичних результатів зі 

злочинністю в кожній країні та сприяють зміцненню міжнародного 

співробітництва вчених різних країн і континентів [224, с. 78]. 

Зважаючи на сучасні тенденції транснаціоналізації екологічної 

злочинності, підвищення її небезпечності для усієї планети та людства, 

дослідження її з позицій порівняльної кримінології сприятиме більш 

грунтовному та деталізованому вивченню зазначеного феномену.  

У нашій роботі порівняльно-кримінологічний підхід як конкретно-

науковий метод дослідження застосовується не тільки під час аналізу 

нормативної бази, зокрема відповідних статей кримінальних кодексів і 

модельних кримінально-правових норм (міжнародні конвенції щодо протидії 

екологічній злочинності), а й вивчення кримінологічної практики, 

міжнародного співробітництва у зазначеній сфері. 

Історичний метод як один із загальнонаукових методів взаємопов’язаний 

з методом порівняння, коли соціально-правові явища зіставляються на різних 

рівнях їх розвитку, функціонування, у результаті чого використовується 

історичний досвід, виявляється позитивне та негативне в цьому процесі. Метод 

історизму стосовно пізнання певного предмета полягає у вивченні минулого 

наукового знання щодо нього, його порівнянні з нинішнім уявленням про 

нього, визначенні нез’ясованих, недостатньо аргументованих або зовсім 

недосліджених проблем, на підставі чого отримуються судження стосовно 

обсягу завдань, можливостей їхнього пізнання та розв’язання [120, с. 102]. 

Завдання історичного методу полягає у встановленні значення об’єкта 

дослідження для періоду його функціонування, розвитку та зв’язку із 

сучасністю. Названий метод пізнання вимагає дослідити генезу екологічної 

злочинності, форми її прояву та тенденції розвитку. Застосування історичного 

методу дає можливість вивчити генезис феномену екологічної злочинності в 

Україні, зокрема її комерціалізацію та професіоналізацію, трансформацію в 

більш організовані форми. Зазначене дає змогу отримати адекватне уявлення 

про об’єкт дослідження, спрогнозувати ймовірні напрями і тенденції 
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майбутнього розвитку екологічної злочинності. Крім того, використання 

названого методу допомагає дослідити проблеми розвитку кримінально-

правової охорони довкілля України, зокрема шляхом порівняльного аналізу 

кримінального законодавства минулих років, а також правозастосовної 

практики, з’ясувати тенденції розвитку законодавства у сфері охорони 

довкілля, відстежити процеси криміналізації та пеналізації екологічних 

посягань. Усе це сприяє формулюванню конкретних пропозицій щодо 

вдосконалення чинного кримінального законодавства та інших ефективних 

заходів протидії екологічній злочинності.  

Використання системного методу зумовлено потребою досліджувати таке 

складне суспільне явище, як екологічна злочинність, з урахуванням специфіки 

не тільки самого предмета дослідження, а й сукупності інших, таких що 

детермінують і супроводжують, його явищ, які впливають на всю систему 

існування та розвитку екологічної злочинності. 

Як зауважує Б. П. Ганьба, основною заслугою системного підходу є те, 

що він дає змогу зберегти й розвинути принцип цілісності у вивченні того чи 

іншого предмета дослідження, охопити не тільки основні, а й усі супровідні 

явища і таким чином установити й проаналізувати весь цілісний процес 

виникнення та розвитку відповідного явища, встановити його основні зв’язки, 

зони впливу тощо. Саме системний підхід найповніше відповідає реалізації в 

практичному житті вимог діалектичного закону про взаємний зв’язок, взаємну 

зумовленість явищ і предметів у природі та суспільстві [64, с. 12]. 

Принцип системності застосовується в дослідженні при визначенні 

системи екологічних злочинів, а також їх розподілу за рівнем локалізації 

об’єктів посягання (див. підрозділ 5.1). Також принцип системності 

криміналізації, проблемам якої присвячено підрозділ 5.3, передбачає 

врахування відповідності кримінально-правової заборони положенням інших 

галузей права, загальноправовим і кримінально-правовим принципам, іншим 

приписам кримінального закону, нормам моралі, рівневі суспільної 

правосвідомості, історичним традиціям тощо. 
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Крім того, дослідження екологічної злочинності з позицій системності, 

що передбачає розгляд об’єкта пізнання як органічно цілісного утворення, 

вимагає й урахування специфіки цього об’єкта та явищ, які зумовлюють 

зазначену специфіку. Так, відповідно до теорії систем зазначені зумовлюючі 

явища, що охоплюються поняттям «соціоекосистема», розглядаються як цілісна 

сукупність взаємодіючих компонентів (суспільство – людина – техніка – 

природа), які знаходяться у нерозривному зв’язку [234, с. 7]. Відтак, неможливо 

зрозуміти закономірності існування та розвитку системи «екологічна 

злочинність» ізольовано. Тому в дослідженні екологічної злочинності, зокрема 

її детермінаційного комплексу, вона має розглядатись не сама по собі, а як 

результат впливу різноманітних соціальних явищ у сукупності з факторами, що 

зумовлені особливостями об’єктів злочинних посягань, тобто компонентами 

довкілля (навколишнього середовища).  

В основі застосування системного підходу перебуває процес проникнення 

в сутність досліджуваного об’єкта. Для того щоб зрозуміти цю сутність, 

необхідно представити об’єкт у вигляді системи, тобто знайти, у ряду яких 

систем він розміщений, з яких підсистем він складається, а також визначити, 

елементом якої метасистеми він є [384]. 

Вивчення екологічної злочинності як системи передбачає дослідження 

таких її якостей, що саме й визначають її як систему – рівень організованності 

та повторності, латентність, інтенсивність, структура й динаміка. Екологічній 

злочинності як системі властиві й внутрішні зв’язки (між її складовими 

елементами, що, у свою чергу, також є системами нижчого порядку), і зовнішні 

(між іншими видами злочинності, суспільними процесами економічного, 

правового, політичного характеру тощо). Очевидно, що ці явища вимагають 

дослідження, пізнання, зокрема при з’ясуванні детермінаційного комплексу 

екологічної злочинності та, відповідно, визначенні та плануванні заходів щодо 

протидії їй. 

У межах системного підходу в роботі екологічна злочинність вивчається 

з позицій структурного аналізу, сутність якого полягає в диференціації 
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системного об’єкта, подальшому дослідженні та наданні характеристики його 

складовим елементам. При цьому структурування може мати кілька варіантів 

залежно від мети та задач дослідження. 

У нашому дослідженні структурний аналіз спрямовується насамперед не 

стільки на дослідження змісту екологічної злочинності як системного об’єкта, 

скільки на її внутрішні зв’язки, що надають цілісності самому змісту, 

доповнюючи його додатковими якостями. Відповідно до сформульованих задач 

дослідження об’єктом структурного аналізу є не тільки екологічна злочинність, 

а й система екологічних злочинів (у кримінально-правовому їх розумінні), а 

також такі категорії, як особа екологічного злочинця та чинники, що 

детермінують екологічну злочинність. 

Як структура, так і функціональність є важливими елементами 

впорядкованості й спрямованості соціальних систем, до яких ми відносимо 

екологічну злочинність і заходи протидії їй. Відтак, окрім внутрішньої 

побудови об’єкта аналізу важливо з’ясувати й різні аспекти його 

функціонування, яке, у свою чергу, неможливе без його структурного 

оформлення та організації. Тому методологічно виправданим у дослідженні 

вважається структурно-функціональний підхід. 

На думку Г. Н. Горшенкова, особливості й можливості цього підходу 

можна пояснити, зокрема, за допомогою таких соціологічних теорій, як 

структуралізм (соціальний аналіз із погляду соціальної структури) та 

функціоналізм (пояснення соціальних установ, передусім функцій, які вони 

виконують) [83, с. 59]. 

Відтак, із позицій зазначеного підходу доцільно розглядати екологічну 

злочинність як соціальний інститут, тобто стійку форму організації спільної 

діяльності людей, що зумовлюється сукупністю норм і цінностей, які 

визначають відносини таких людей. 

Аргументуючи необхідність інституціонального аналізу злочинності як 

соціальної системи, В. М. Дрьомін зауважує, що з позиції інституціоналізму 

підставою для висновку про системність злочинності є уявлення про неї як 
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інституціоналізовану систему кримінальних практик. Кримінальні практики, 

включені в систему найрізноманітніших соціальних практик, утворюють 

системні взаємозв’язки й взаємообумовленості [103, с. 9]. 

Саме тому системно-функціональний метод дослідження дає змогу 

отримати цілісну теоретичну модель системи протидії екологічній злочинності 

з визначеними зовнішніми та внутрішніми, тобто ієрархічними та 

координаційними, зв’язками, виокремити й визначити комплекс таких її 

системних ознак, як основні напрями, мета, завдання, принципи та структура 

заходів протидії. 

Крім названих методів, у межах системного підходу застосовується також 

метод факторного аналізу, тобто комплексного, диференційованого 

дослідження соціального середовища та екологічної злочинності на рівні 

взаємозалежних сукупностей. 

Оскільки взаємозв’язки між злочинністю та її детермінантами мають не 

динамічний, а статистичний кореляційний характер, у науковій літературі 

обґрунтовується застосування у кримінологічних дослідженнях методу парної 

кореляції, що дає можливість виявити залежності між явищами. За допомогою 

таких досліджень можливе встановлення наявності детермінуючих зв’язків 

злочинності (а також їх щільності) з такими явищами, як рівень безробіття в 

регіоні, характер виробничої діяльності, середній рівень доходів, міграція, 

урбанізація, соціальна й вікова структура населення та ін. [329, с. 80]. 

Не заперечуючи щодо справедливості наведених міркувань, зауважимо, 

що результатом факторного аналізу є лише констатація того, що злочинність і 

певні явища взаємопов’язані. Такий підхід характерний для позитивістів 

(вчених, котрі заперечують можливість пізнання глибинної сутності 

взаємозв’язку явищ). Детально досліджуючи характер залежності (пряма або 

обернена), вимірюючи величину зв’язку (коефіцієнт кореляції), позитивісти не 

вивчають сам механізм причинної зумовленості, який залишається для них 

чорним ящиком [133, с. 30]. 
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Водночас, попри недостатність факторного аналізу, його застосування 

доцільне, якщо відбувається не ізольовано, а в сукупності з якісним аналізом 

детермінаційного комплексу. 

Аналіз злочинності, у тому числі екологічної, та її детермінант із позицій 

діалектичного детермінізму дає змогу повніше з’ясувати детермінуючі зв’язки. 

Отже, вважаємо найефективнішою для вивчення детермінаційного комплексу 

екологічної злочинності методологію, що ґрунтується на положеннях 

діалектичного детермінізму та охоплює: поєднання факторного аналізу з 

якісним; узагальнення та диференціацію детермінуючих факторів. 

У дослідженні застосовується також метод моделювання, що є 

синтетичною формою елементарної логіки і загальнонаукових методів 

порівняння, аналізу, синтезу, аналогії та ін. Воно у своїй методичній частині є 

основним способом системного дослідження соціальної сфери. У свою чергу, 

системний підхід можна реалізувати повністю, коли будуються й 

використовуються відповідні моделі як предмети дослідження. Наукові 

дослідження засвідчують значну залежність їх ефективності від дотримання та 

рівня розвитку системних методів, для чого потрібний розвиток формального 

аспекту застосування системних ідей [136, с. 49]. 

Застосовуючи метод моделювання, вчені створюють і використовують 

модель як своєрідний представник досліджуваного об’єкта (предмета). Таким 

чином, модель становить специфічний інструмент дослідження в рамках 

системного підходу (аналізу), і в цьому плані модель злочинності виступає як 

«конструкт, артефакт, аналог, що відтворює знаковими засобами організацію 

та/або функціонування певної категорії об’єктів та/або процесів». При цьому 

Г. Н. Горшенков наголошує, що науковець відтворює в моделі досліджуваний 

об’єкт під власним кутом зору, тобто так, як він вважає за необхідне [83, 

с. 70]. 

Отже, метод моделювання передбачає дослідження соціальних явищ і 

процесів на їхніх моделях, тобто за допомогою ідеального, штучного 

відтворення порівнюваних об’єктів. У нашій роботі такими ідеальними 
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моделями постають правова, економічна, організаційно-управлінська та 

культурно-психологічна системи, а також екологічна злочинність як наслідок 

сукупної детермінуючої дії зазначених систем.  

Крім того, під час дослідження стану екологічної злочинності метод 

моделювання використовується як важливе джерело інформаційного 

забезпечення кримінологічного аналізу екологічної злочинності шляхом 

вивчення моделі та екстраполяції отриманих результатів на оригінальний 

об’єкт. 

У роботі ми створюємо ідеальну модель екологічної злочинності 

застосовуючи кримінологічні показники, що відображають її стан, та 

ототожнюючи створений образ із реальним, з якого й була отримана відповідна 

статистична інформація. Також при аналізі показників динаміки екологічної 

злочинності нами з використанням поліноміальної функції 6-го порядку 

змодульовано тренд, що доволі точно відображає тенденцію розвитку процесу 

(коефіцієнт детермінації R
2
 дорівнює 0,8992) [447, с. 68]. Таким чином, цей 

метод дає змогу виявити певні закономірності сучасного стану екологічної 

злочинності [447, с. 67–68]. 

Під конкретно-науковими методами розуміють сукупність принципів, 

прийомів, правил, способів і засобів дослідження конкретних об’єктів (явищ, 

предметів, фактів). Вони є сукупністю частини пізнавальних прийомів, певною 

їх комбінацією, набір яких залежить від природи об’єкта й умов процесу 

пізнання [87, с. 231]. Ця група методів у нашому дослідженні 

використовуватиметься переважно на емпірично-практичному рівні пізнання. 

Зауважимо, що особливості теоретико-пізнавальних підходів у роботі 

визначаються не лише предметом і метою дослідження, а й характером 

залученої емпіричної бази, обсяги та різноманітність якої мінімізує 

суб’єктивізм і однобічність у висвітленні екологічної злочинності та проблем 

протидії їй, а також дійти об’єктивних висновків і узагальнень під час 

оцінювання відповідних кримінологічних категорій. Отже, емпірична основа 

дослідження створює можливості для перевірки наукових гіпотез і результатів 
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дослідження за допомогою об’єктивних критеріїв (верифікація), а також 

виступає джерелом нових підходів та ідей. 

До конкретно-наукових методів належать соціологічні, статистичні, 

логічні, аналіз документів.  

Соціологічні методи розкривають сутність злочинності як соціального 

феномену, соціально-демографічну та соціально-рольову характеристику осіб, 

котрі вчиняють злочини, організацію соціального контролю та соціальної 

профілактики антисуспільної поведінки тощо [120, с. 106].  

Одним із соціологічних методів, що застосовувався в роботі, є метод 

експертних оцінок, який полягає в узагальненні думок науковців і практиків, 

спеціально відібраних за ознаками стажу, кваліфікації, кола інтересів і знань 

щодо об’єкта дослідження. 

Із застосуванням зазначеного методу нами було опитано, зокрема, 137 

керівників місцевих прокуратур України та 98 їх перших заступників (разом 

235 респондентів), які представляли всі регіони України (за винятком 

анексованої Автономної Республіки Крим (АРК) та окремих територій 

Донецької та Луганської областей, де здійснюється антитерористична операція) 

[476, с. 97–98; 479, с. 63; 484, с. 201]. Метою опитування стало отримання 

фахової оцінки, суджень респондентів, які мають професійний досвід і 

відповідні знання, щодо визначення латентного виміру екологічних злочинів, а 

також дослідження факторів латентності екологічної злочинності. 

Крім названих методів у роботі як джерело кримінологічної інформації 

про екологічну злочинність використано публікації в електронних і друкованих 

засобах масової інформації (ЗМІ). Отримані із соціальних мереж дані щодо 

окремих проявів екологічної злочинності, ставлення до них населення, а також 

діяльності правоохоронних органів у цій сфері дають змогу доповнити 

офіційну кримінологічну інформацію відомостями, що відображають реальні 

масштаби екологічних посягань та їх детермінаційний комплекс, а також 

окремими положеннями щодо особи екологічного злочинця. Відтак, 
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осмислення й узагальнення результатів вивчення ЗМІ та комунікації сприятиме 

вибудовуванню логічно узгодженої системи знань про екологічну злочинність. 

Суть документального методу полягає у використанні кримінологічно 

значимої інформації, що може бути зафіксована як у офіційних, так і в 

неофіційних документах. Зокрема, у роботі узагальнено архівні кримінальні 

справи й кримінальні провадження. Сформована на цій підставі вибіркова 

сукупність допомогла створити міні-модель екологічної злочинності, елементи 

якої у своєму масиві відтворюють цілісний феномен, його стійкі риси й типові 

властивості, внутрішньоструктурні зв’язки та залежності, закономірності 

детермінації і тенденції розвитку в сучасних умовах [84, с. 38]. Для формування 

репрезентативної вибіркової сукупності автором було вивчено та узагальнено 

509 матеріалів кримінальних справ і кримінальних проваджень, розглянутих 

місцевими районними та апеляційними судами Волинської, Дніпропетровської, 

Житомирської, Запорізької, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської, 

Хмельницької областей і АРК. Дослідження екологічної злочинності з 

використанням емпіричної бази з різних регіонів України допомогло з’ясувати 

також територіальні відмінності екологічної злочинності та факторів, що на неї 

впливають. 

Окрім екологічних злочинів, тобто таких, що безпосередньо посягають на 

довкілля та його окремі елементи, у роботі вивчалися злочини інших категорій, 

зокрема у сфері природоохоронної діяльності, що були кваліфіковані як 

вчинені у сфері службової діяльності. 

До статистичних методів, що застосовуються у кримінологічних 

дослідженнях, належать методи: масового статистичного спостереження; 

зведення й угрупування даних; статистичного кількісного аналізу зведених і 

згрупованих показників; аналізу статистичних даних за допомогою 

узагальнюючих показників; всебічного якісного аналізу статистичних 

матеріалів. 

Саме статистичні методи мають, на наш погляд, становити емпіричний 

фундамент дослідження та використовуватись як засіб об’єктивного, кількісно 
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визначеного опису екологічної злочинності, а також оцінки ефективності 

системи протидії їй. 

На думку Д. А. Лі, статистичний метод потрібно розглядати не просто як 

один із методів у загальній сукупності всіх методів кримінології, а насамперед 

як підставу для побудови теоретичної конструкції, як один із наріжних каменів 

розвитку гіпотез і теорій. Пропонуючи статистику й, відповідно, статистичний 

метод як одну з підстав для розвитку теоретичних конструкцій, необхідно чітко 

уявляти, що він може бути найбільш повно й широко реалізований тільки в 

руслі системного підходу, зокрема в рамках структурно-функціонального 

аналізу [245]. 

У роботі широко застосовуються графічні та табличні методи зображення 

отриманої інформації як найзручніші способи візуального оформлення 

виявлених показників і кримінологічних моделей. Діаграми, картограми та 

таблиці логічно розташовані як по тексту роботи, так і в додатках до неї. 

Підсумовуючи викладене, наголосимо, що дослідження феномену 

екологічної злочинності є одним із найважливіших завдань кримінологічної 

науки та теоретико-методологічною підставою розроблення дієвого механізму 

комплексних заходів щодо протидії їй. 

З огляду на те, що використання лише одного методу не дає змоги 

отримати достовірні результати наукового дослідження, доцільним є 

використання в роботі комплексу методів наукового пізнання, які 

диференційовано за трьома рівнями.  

На філософському (фундаментальному) рівні застосовується закони і 

категорії діалектичного детермінізму у поєднанні з положеннями соціального 

конструктивізму та соціального натуралізму. На загальнонауковому – 

формально-логічний, логіко-догматичний, порівняння, компаративістський, 

історичний, системний, методи структурного та факторного аналізу, системно-

функціональний метод і моделювання. На конкретно-науковому рівні – 

соціологічні, статистичні методи, а також метод аналізу документів. 
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Отже, використаний у роботі методологічний інструментарій дає 

можливість об’єктивно дослідити кримінологічні та кримінально-правові 

засади протидії екологічній злочинності в Україні. 

 

1.3 Поняття екологічного злочину  

 

Дослідження теоретичних проблем протидії екологічній злочинності, 

кримінально-правового впливу на неї потребує чіткого визначення поняття 

екологічних злочинів, адже воно має адекватно відображати предметну 

сутність цієї категорії злочинів, типову належність і видову відмінність від 

інших злочинів. Тобто актуальним є вдосконалення відповідного понятійного 

апарату [458, с. 72]. 

Екологічні злочини є складним і небезпечним явищем, що за наслідками 

(безпосередніми та віддаленими) становлять одну з найнебезпечніших 

категорій злочинів, адже їхня сукупна шкода створює реальну загрозу 

біологічним основам існування людства. Як і в кожного складного явища, 

екологічні злочини не мають єдиного, загальноприйнятого, універсального 

визначення. Для наукових джерел характерні різні тлумачення терміна 

«екологічні злочини», що зумовлено методологічною різноманітністю підходів 

до їх розуміння. 

Надання змісту конкретному терміну завжди означає розгляд його в 

певному пізнавальному контексті, в якому він набуває характеру поняття в 

межах досліджуваного явища. Відтак, необхідною умовою правильного 

застосування терміна «екологічні злочини» є обов’язковість дефініції поняття, 

що цим терміном висловлюється.  

Як відомо, застосовується два основних підходи до формування 

наукового поняття: доктринальний, що базується на дослідженнях вчених і 

фахівців у певній галузі; офіційний, легальний, який ґрунтується на 

нормативних актах, міжнародних документах та інших джерелах, що мають 

юридичну силу. 
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Неоднозначності інтерпретації терміна «екологічні злочини» сприяє 

відсутність його законодавчого визначення. Так, базовий, системоутворюючий 

закон у сфері вітчизняного екологічного законодавства – Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», прийнятий ще 25 червня 

1991 року, у ст. 70 «Адміністративна та кримінальна відповідальність за 

екологічні правопорушення і злочини» [376] лише згадує про існування 

екологічних злочинів, не визначаючи їхнє поняття. Водночас кримінальне 

законодавство, а саме розділ VIII ОЧ КК України, оперує поняттям «Злочини 

проти довкілля», теж без формулювання його дефініції. 

Як засвідчує дослідження національного та зарубіжного кримінального 

законодавства, назва та розташування злочинів цієї категорії у кримінальних 

кодексах – «справа смаку» законодавця. 

Наприклад, глава 26 «Екологічні злочини» КК РФ є складовою розділу IX 

«Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку» [501]. Так само 

називаються й глава 28 КК Азербайджанської Республіки [488], глава 11 КК 

Республіки Казахстан [496], глава 31 КК Республіки Туркменістан [499], глава 

26 КК Киргизької Республіки [491], глава IХ КК Республіки Молдова [497]. 

Розділ IХ КК Республіки Білорусь має назву «Злочини проти екологічної 

безпеки та природного середовища» [495], розділ 10 КК Республіки Вірменія – 

«Злочини проти безпеки навколишнього середовища» [494], глава XXII КК 

Республіки Польща – «Злочини проти навколишнього середовища» [498], 

параграф 6 КК Китайської Народної Республіки – «Злочини проти 

навколишнього середовища та природних ресурсів» [490], розділ IV КК 

Республіки Узбекістан – «Злочини у сфері екології», а глава XIV, що його 

утворює, – «Злочини у сфері охорони навколишнього середовища та 

природокористування» [500]. 

Глава XXXVIII КК Литовської Республіки називається «Злочини та 

кримінальні проступки проти навколишнього середовища та здоров’я людини» 

[493], глава XI КК Латвійської Республіки – «Злочинні діяння щодо 

навколишнього середовища» [492]. 
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Перелічені кодекси, як і КК України, не визначають злочини цієї 

категорії. Виняток становить лише КК Республіки Білорусь, розділ IХ якого 

містить примітку, що визначає злочини проти екологічної безпеки та 

природного середовища як учинені навмисно або з необережності суспільно 

небезпечні діяння, що завдали або можуть завдати шкоду землі, водам, надрам, 

лісам, тваринному та рослинному світу, атмосфері та іншим природним 

об’єктам, віднесеним до таких законодавством про охорону навколишнього 

середовища, незалежно від форм власності. 

Наведене законодавче визначення має очевидні недоліки, адже, хоча 

розділ IХ КК Республіки Білорусь має назву «Злочини проти екологічної 

безпеки та природного середовища», здатність екологічних злочинів 

заподіювати шкоду (або створювати таку загрозу) екологічній безпеці не 

відображено в їхній дефініції. Як наслідок, не всі злочини, вказані в розділі IХ, 

відповідають цьому визначенню. Зокрема, приховування або умисне 

перекручення відомостей про забруднення навколишнього середовища (ст. 268) 

само по собі не завдає шкоди «землі, водам, надрам, лісам, тваринному та 

рослинному світу, атмосфері та іншим природним об’єктам», а відтак, 

відповідно до логіки білоруського законодавця не має вважатись екологічним 

злочином. Разом із тим така стаття міститься в розділі IХ КК Республіки 

Білорусь.  

Не дають чіткої відповіді на питання щодо розуміння сутності та 

визначення екологічних злочинів і міжнародно-правові документи.  

Так, на IX Конгресі Організації Об’єднаних Націй (ООН) із запобігання 

злочинності та поводження з правопорушниками зазначено, що злочини проти 

культурної спадщини, наприклад, крадіжка, контрабанда чи руйнування 

культурних цінностей, мають розглядатись у ширшому контексті екологічних 

злочинів (п. 359). А на XI Конгресі ООН із запобігання злочинності та 

кримінального правосуддя, який відбувся у Бангкоку 18–25 квітня 2005 р., з 

посиланням на рекомендації R (81) грудня 1981 Комітету міністрів Ради 
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Європи, екологічні злочини віднесені до економічних злочинів поряд з 

обманом споживачів і податковими порушеннями [345, с. 103]. 

Заслуговує на увагу в цьому контексті Модельний екологічний кодекс, 

прийнятий на 27-му пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї держав 

– учасниць СНД (постанова № 27-8 від 16 листопада 2006 р.), у ст. 1 «Основні 

поняття» якого визначено відповідні терміни, зокрема «екологічна політика», 

«екологічний контроль», «екологічне нормування», «екологічна шкода» та ін. 

[285]. 

На наш погляд, визначення термінів, застосовуваних у сфері вітчизняного 

законодавства, мало б сприяти однаковому тлумаченню правових норм. 

Наприклад, розділ VIII ОЧ КК України оперує поняттям «Злочини проти 

довкілля», а глава 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) – «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини». Очевидно, 

що розмежуванню складів аналогічних правопорушень у кримінальному та 

адміністративному законодавстві сприяло б чітке визначення понять у 

відповідних диспозиціях. 

Крім того, уніфіковане застосування еколого-правової термінології 

відповідало би принципу системності кримінального права, що, зокрема, 

полягає в його інтегрованості в систему національного права, а відтак, 

органічно пов’язане з іншими галузями вітчизняного законодавства.  

Зазначене набуває особливої актуальності, зважаючи на бланкетний 

характер диспозицій кримінально-правових норм екологічного характеру, адже 

вони відсилають до відповідних норм (а інколи й цілих інститутів) 

екологічного права. 

Одним із можливих варіантів розв’язання вказаної проблеми стало би 

прийняття Екологічного кодексу України, потреба в якому давно 

обговорювалась науковцями різних галузей права. Розроблення проекту цього 

кодексу передбачено Основними напрямами державної політики України у 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
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екологічної безпеки, затвердженими постановою Верховної Ради України 

(ВРУ) від 5 березня 1998 р. № 188, та Рекомендаціями парламентських слухань 

щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні, 

схвалених постановою ВРУ від 20 лютого 2003 р. № 565-IV. На виконання 

названих вимог до ВРУ було внесено проект Екологічного кодексу України, 

розроблений провідними фахівцями в галузі екологічного права: 

Ю. С. Шемшученком, Н. Р. Малишевою і А. П. Гетьманом. Одним із завдань 

Кодексу визначалось, зокрема, упорядкування застосування еколого-правової 

термінології. 

Вбачається, що введення на рівні Екологічного кодексу єдиного терміна, 

що визначає відповідальність за екологічні посягання, сприяло б однаковому, 

заснованому на загальних принципах застосуванню норм як екологічного, так і 

кримінального законодавства. У цьому випадку йдеться про введення єдиного 

об’єднавчого терміна в Екологічному кодексі, яким, на нашу думку, має стати 

поняття «екологічні злочини». 

Потреба у формулюванні такої дефініції передбачає звернення до 

з’ясування семантичного значення предикату «екологічні» в терміні 

«екологічні злочини». 

Сам термін «екологія» походить від грецьких слів oikos – житло, 

помешкання, місце перебування, і logos – вчення, слово, й розуміється як наука 

про відносини живих організмів та спільнот, що ними утворюються, між собою 

та з навколишнім середовищем. Відтак, «екологічні» – ті, що стосуються 

взаємодії суспільства і природи. 

Окремі автори піддають зазначений термін критиці. Зокрема, 

В. К. Матвійчук дійшов висновку, що назва «екологічні злочини» 

сформульована некоректно, адже екологічне – це позитивне, а злочин – 

негативне, а за законами формальної логіки вони не можуть поєднуватися [270, 

с. 35]. 

З такою аргументацією важко погодитись, адже сучасне значення терміна 

«екологічний» має широкий зміст та відображає не тільки позитивні аспекти 
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взаємодії суспільства й навколишнього природного середовища, а й такі, що 

мають негативний відтінок (наприклад, екологічна криза, екологічна 

катастрофа, екологічна проблема, екологічне лихо, екологічна небезпека, 

екологічне правопорушення).  

Крім того, автор суперечить сам собі, адже у власних наукових працях 

використовує вказаний термін. Зокрема, розділ у підручнику «Кримінальне 

право. Особлива частина», автором якого є В. К. Матвійчук, має назву 

«Екологічні злочини (злочини в сфері охорони, раціонального використання, 

відтворення та оздоровлення навколишнього природного середовища)» [269]. 

Аналіз наукових джерел присвячених проблемам еколого-правової 

термінології, дає змогу дійти висновку, що предикат «екологічний» означає 

«той, який стосується навколишнього середовища» та відповідає англійському 

визначенню галузі «еnvironmental law» – право навколишнього середовища.  

В українській мові терміну «environment» відповідає термін «довкілля», 

що розуміється як простір, котрий оточує об’єкт (людину) та становить 

сукупність природних і антропогенних об’єктів та явищ (рельєф і поверхневі 

відклади, повітря, кліматичні явища, ґрунти, води, рослинний і тваринний світ), 

що взаємодіють із техногенними компонентами, створеними суспільством. 

Відтак, довкілля складається з навколишньої природи, значною мірою зміненої 

людством у процесі господарської діяльності, і матеріального світу, створеного 

людиною. Довкілля охоплює як природне середовище, так і створене людиною 

середовище для її життя (урбанізовані території, агломерації). Природне 

середовище, у свою чергу, об’єднує як незайману, так і рукотворну природу 

(лісонасадження, парки, водосховища, ставки) [195, с. 611]. 

Термін «навколишнє середовище» найадекватніше визначає нове 

антропогенно-природне середовище, що утворилося в останні десятиліття 

внаслідок впливу науково-технічного прогресу. Концепція права 

навколишнього середовища є офіційною концепцією ООН, її органів і установ, 

зокрема Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Вона 
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сприйнята Європейським Співтовариством і багатьма країнами світу (США, 

Канада, Велика Британія, Японія та ін.) [110, с. 11]. 

Близьким за змістом до поняття «навколишнє середовище» є поняття 

«навколишнє природне середовище». У вітчизняній правовій літературі 

В. К. Матвійчук обґрунтовує позицію щодо доцільності застосування терміна 

«злочини, що стосуються навколишнього природного середовища» [270, 

с. 387]. Цю пропозицію підтримує й В. Ф. Баранівський [24]. 

На нашу думку, вживання терміна «екологічні злочини» (або злочини 

проти довкілля (навколишнього середовища)) є прийнятнішим з огляду на 

точніше відображення об’єкта правової охорони та лаконічність. Це 

підтверджує й проведене дослідження зарубіжного законодавства в цій сфері. 

Причину використання більшістю фахівців предикату «екологічні» 

пояснив О. С. Колбасов: «Фахівці, котрі вперто відстоюють назву галузі «право 

навколишнього середовища», настільки ж уперто називають предметом цієї 

галузі не навколосередовищні, а екологічні відносини» [169, с. 31]. 

У кримінально-правовій літературі поняття «екологічний злочин» 

починає застосовуватися лише з початку 80-х років як аналог поняття «злочин 

у сфері охорони природи». Протягом останніх років помітні намагання 

науковців визначити єдині критерії і підходи до вирішення проблеми дефініції. 

Однак у цілому говорити про те, що ця проблема є розв’язаною, передчасно. 

Не можна вважати досконалими визначення, наведені в енциклопедіях. 

Так, автори юридичної енциклопедії визначають екологічні злочини як 

передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні винні діяння, що 

посягають на екологічну безпеку, тобто на об’єкти природи, раціональне 

використання та охорону яких забезпечують нормальні умови життєдіяльності 

людей і задоволення їхніх матеріальних потреб [528]. На нашу думку, 

ототожнення в наведеній дефініції екологічної безпеки з об’єктами природи 

суперечить її загальноприйнятому розумінню. 

Формальним і таким, що не розкриває сутність поняття, є визначення в 

популярній юридичній енциклопедії: «Екологічне правопорушення – 
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протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні 

екологічний правопорядок» [347, с. 129]. Зауважимо, що визначення 

екологічних злочинів (правопорушень) через екологічний правопорядок (або 

встановлений законодавством порядок охорони і раціонального використання 

природних ресурсів) є доволі поширеним у науковій літературі (М. І. Вєтров, 

В. В. Петров, П. Ф. Повеліцина, Н. Л. Романова). Такий підхід у сучасній 

науковій літературі піддається справедливій критиці, адже відповідно до нього 

об’єктом злочину є не самі суспільні відносини, а їхні наслідки як результат дії 

права (тобто порядок, що суперечить загальноприйнятій концепції об’єкта) [24, 

с. 44]. 

Більш деталізованим є визначення екологічних злочинів, сформульоване 

Г. С. Поліщуком у Міжнародній поліцейській енциклопедії: «Екологічні 

злочини (злочини проти довкілля) – передбачені кримінальним законодавством 

суспільно небезпечні діяння, що посягають на суспільні відносини у сфері 

охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері 

охорони, використання, збереження та відтворення природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки, запобігання й усунення негативного впливу 

господарської та іншої діяльності людини на навколишнє природне 

середовище, збереження генетичного фонду живої природи, ландшафтів та 

інших природних комплексів, унікальних територій» [283, с. 323]. Подібне 

визначення містить і Українська кримінологічна енциклопедія [503, с. 198].  

Недоліком цієї дефініції є, на наш погляд, надмірна «насиченість» її 

змісту, що, очевидно, виникає через прагнення автора якомога повніше та 

детальніше описати характеристики суспільних відносин, які є об’єктами 

злочинного посягання.  

Очевидно, що поняття «екологічні злочини» не може суперечити 

загальному поняттю злочину, сформульованому в ч. 1 ст. 11 КК України. 

Відтак, ознаками екологічних злочинів є суспільна небезпечність діяння, 

кримінальна протиправність, винність, вчинення суб’єктом злочину (тобто 
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фізичними, осудними особами, у яких настав вік кримінальної відповідальності 

за злочини цієї категорії).  

Водночас це визначення не має ознак, що відрізняють екологічні злочини 

від інших категорій. Визначення такої ідентифікуючої ознаки неможливе без 

уточнення специфіки відповідних об’єктів, тобто відносин у галузі взаємодії 

суспільства з навколишнім природним середовищем. Відтак, у дефініції маємо 

враховувати еколого-правові норми, а саме ст. ст. 5, 68 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», що визначають об’єкти 

правової охорони навколишнього природного середовища, а також посягання, 

за вчинення яких встановлюється відповідальність згідно з екологічним 

законодавством [376].  

Отже, наведений вище матеріал дає підстави обґрунтовати авторську 

наукову позицію, згідно з якою під екологічним злочином можна розуміти 

суспільно небезпечне, кримінально протиправне діяння, що вчинене суб’єктом 

злочину та посягає на суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної 

безпеки, охорони навколишнього природного середовища як сукупності 

природних і природно-соціальних умов та процесів, а також охорони, 

використання, збереження й відтворення природних ресурсів.  

 

1.4 Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної 

дефініції 

 

З’ясування змісту поняття, що становить предмет дослідження, є 

невід’ємною частиною пізнання будь-якого соціального явища [218, с. 23–24]. 

Тому розроблення теоретичних кримінологічних та кримінально-правових 

засад протидії екологічній злочинності вимагає передусім формування точного 

та науково обґрунтованого поняття досліджуваного об’єкта, адже відсутність 

чітко визначеного поняття екологічної злочинності зумовлюватиме внутрішню 

суперечливість і неузгодженість самого дослідження. Етимологічно слово 
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«досліджувати» означає піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з 

метою з’ясування, вияснення чогось [45, с. 158]. 

Для кожного наукового дослідження важливим питанням є термінологія, 

яку вона використовує для розроблення й науково обґрунтованого вирішення 

проблеми. На думку А. П. Гетьмана, «найважливішою задачою будь-якої науки 

є всебічнє вивчення, а потім вираження в поняттях і наукових визначеннях 

свого предмету, будь-якого явища (предмету дослідження). Поняття та їх 

наукові визначення – це своєрідні згустки людського мислення, що увібрали до 

себе знання про предмет, його властивості та риси. Наукові визначення мають 

велике значення як для теорії, так і для правозастосовчої практики» [67, с. 581]. 

Тому, намагаючись усунути прогалини в термінології в цій сфері та її 

тлумаченні, зробимо спробу запропонувати власне бачення щодо розроблення 

прийнятного, теоретичного й системно-методологічного підходу в названих 

питаннях.  

Розглядаючи термін «екологічна злочинність», варто зауважити, що він, 

як і будь-який інший термін, є елементом певної терміносистеми, у нашому 

випадку – кримінологічної. Під терміном у науковій літературі розуміється 

слово чи підрядне словосполучення, що має спеціальне значення, виражає та 

формує професійне поняття та застосовується у процесі пізнання й освоєння 

наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин між ними [77, с. 5]. 

Однією з умов для існування та застосування терміна «екологічна 

злочинність» є обов’язковість дефініції поняття, що висловлюється цим 

терміном. Як зауважує А. В. Суперанська, визначення є логічним процесом 

(прийомом) пояснення поняття, а дефініція – результатом цього процесу [417, 

с. 17]. 

Передусім актуальним є питання щодо узгодженності застосування 

термінів «екологічна злочинність», «злочини проти навколишнього природного 

середовища», «злочини проти довкілля», «злочини проти навколишнього 

середовища», їх змістовного наповнення та співвідношення. 
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На думку В. К. Матвійчука, поняття «довкілля» не має змістовного 

навантаження й «породжує ще більші суперечності і невизначеність». Відтак, 

на його думку, прийнятнішим є поняття «навколишнє природне середовище», 

яке охоплює доступну людині природу [271, с. 163]. 

У науковій літературі також поширено думку, відповідно до якої 

зазначені терміни розглядаються як синоніми [182]. Словосполучення 

«навколишнє природне середовище» закріплене у базовому акті екологічного 

законодавства – Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», а термін «довкілля» та словосполучення «безпечне для життя й 

здоров’я довкілля» були запроваджені Конституцією України та застосовані у 

Кримінальному та Цивільному кодексах [335, с. 30]. 

Під поняттям «середовище» в наукових джерелах розуміють природні 

тіла та явища, з якими організм перебуває в безпосередніх або опосередкованих 

взаємовідносинах. У ширшому соціально-екологічному контексті це поняття 

тлумачиться як сукупність природних (фізичних, хімічних, біологічних), 

природно-антропогенних (культурних ландшафтів) і соціальних чинників 

життя людини [312, с. 49].  

Як зазначалося, термін «довкілля» означає простір, що оточує об’єкт 

(людину) та становить сукупність природних і антропогенних об’єктів та явищ 

(рельєф і поверхневі відклади, повітря, кліматичні явища, ґрунти, води, 

рослинний і тваринний світ), що взаємодіють із техногенними компонентами, 

створеними суспільством [195, с. 611]. 

Заслуговує на увагу позиція В. О. Навроцького, відповідно до якої 

природні об’єкти поділяються на такі, що мають натуральне походження, та 

такі, що створені чи змінені людиною. Важливим для розуміння терміну 

«довкілля» є те, що і перші, і другі зберігають зв’язки з іншими об’єктами 

природи й усією біосферою [291, с. 13].  

Зауважимо, що у природному середовищі як місці проживання людини 

сьогодні практично не залишилося суто «природного» елемента, не 

опосередкованого життєдіяльністю та впливом людини. Саме такі зміни у 
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зв’язку «людина – природа» і відображає термін «довкілля», адже довкілля 

(навколишнє середовище) – система взаємопов’язаних природних та 

антропогенних об’єктів і явищ, які визначають умови життєдіяльності людини 

[418, с. 310]. Як вважає Г. С. Поліщук, аргументом на користь застосування у 

нормативно-правових актах екологічної спрямованності терміну «довкілля» є, 

крім зазначеного, його лаконічність [330, с. 140]. 

Водночас, коли йдеться про різновид злочинності, об’єктом посягання 

якого є довкілля, у кримінологічній літературі здебільшого застосовується 

термін «екологічна злочинність» [117; 155; 201; 206; 218]. Окремі автори 

піддають названий термін критиці, оскільки, на їхню думку, визначення 

вказаного різновиду злочинності як «екологічна» має суперечливий характер і 

вимагає роз’яснення [345]. 

Узагальнено позиція критиків терміна «екологічна злочинність» 

зводиться до таких міркувань. Зміст терміна «екологічний» у різноманітних 

словосполученнях найточніше визначається як дружній до навколишнього 

середовища, тобто предикат «екологічний» означає суспільно корисний, 

безпечний для людини, суспільства та природи. Звідси випливає некоректність 

вживання терміна «екологічна злочинність», оскільки за сутністю остання 

антагоністична як суспільству, так і навколишньому природному середовищу 

як соціально корисній категорії, та існування її має наслідком руйнування 

окремих екосистем та довкілля в цілому, а також створення загрози життю та 

здоров’ю всіх людей. 

Викладена аргументація для спростування потребує ґрунтовнішого 

аналізу терміна «екологічний» та його сучасного значення. Сам термін 

«екологія» походить від грецьких слів oikos – житло, помешкання, місце 

перебування та logos – вчення, слово, і був запропонований у 1866 році 

Е. Геккелем як назва науки про відносини живих організмів та спільнот, що 

ними утворюються, між собою та з навколишнім середовищем. Об’єктами 

екології є популяції організмів, види, спільноти, екосистеми та біосфера в 

цілому. Із середини ХХ століття у зв’язку з посиленням впливу людини на 
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природу екологія набула особливого значення як наукова основа раціонального 

природокористування та охорони живих організмів, а сам термін «екологія» – 

ширший зміст [477, с. 240-241]. У вітчизняній науці поняття «екологія» 

(«екологічний») поступово поширилось на вивчення сукупності проблем 

взаємодії суспільства і природи та їхніх екологічних наслідків, спричинених 

антропогенним впливом на довкілля. 

Починаючи із 70-х років ХХ століття, формується екологія людини, або 

соціальна екологія, що вивчає закономірності взаємодії суспільства і 

навколишнього середовища, а також практичні проблеми її охорони; вона 

охоплює різні філософські, соціологічні, економічні, географічні та інші 

аспекти (наприклад, екологія міста, технічна екологія, екологічна етика та ін.). 

У цьому аспекті йдеться про «екологізацію» сучасної науки, у тому числі 

кримінологічної. Останніми роками навіть з’являються спроби комплексного 

обґрунтування нового наукового напряму в кримінологічній науці – 

«Екологічної кримінології» як приватно-кримінологічної теорії [422]. 

З цього приводу варто зауважити, що у 90-х роках у кримінологічній 

науці постали спочатку окремі кримінологічні теорії, а пізніше окремі 

«кримінології» – «економічна», «сімейна», «пенітенціарна», «політична» та ін. 

Усього науковцями нараховано близько п’ятдесяти таких кримінологій [120, 

с. 29–31]. 

Масове прагнення науковців створювати «власні» кримінології 

С. Л. Сибіряков прокоментував так: «не повинно бути «багато кримінологій»: 

макро-, мікро-, теологічної, філософської, політичної, психіатричної, сімейної і 

т.ін. Формально цей процес можна розглядати насамперед як бажання знайти 

свою нішу, «застовпити» дещо «нове», а по суті – «псевдонове» або фіктивний 

напрям у кримінології» [399, с. 42]. 

Ґрунтовніше зазначену тенденцію оцінив А. П. Закалюк: винесення 

окремих теорій на один рівень із наукою, науковою галуззю суперечить 

основам наукознавства; «нові кримінології» не мають самостійного, 

відокремленого від загальної кримінології предмета, а також будь-яких 
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окремих функцій, методологій, наукових методів і засобів здобуття наукової 

інформації, які б відрізнялися за суттю від «єдиної» кримінології»; піднесення 

результатів вивчення тієї чи іншої проблеми до рівня не лише слова в науці, а й 

до «нової» науки, очевидно, має задовольняти амбіції дослідника, проте вони 

ведуть до розмивання цілісної науки кримінології і лише шкодять їй [120, 

с. 32]. 

Не є винятком і «екологічна кримінологія» Б. Б. Тангієва, яка, вочевидь, 

не додає такого наукового знання, що давало б можливість виокремити її в 

самостійну наукову галузь.  

Повертаючись до змісту терміна «екологічний» зауважимо, що його 

сучасне розуміння має широке значення та стосується взаємодії суспільства та 

навколишнього природного середовища. Разом із тим система «суспільство – 

природа» доволі об’ємна категорія та містить не тільки позитивні аспекти, а й 

такі, що мають негативний відтінок (наприклад, екологічна криза, екологічна 

катастрофа, екологічна проблема, екологічне лихо, екологічна небезпека, 

екологічне правопорушення). 

Відтак, використання предиката «екологічна» в терміні «екологічна 

злочинність» є цілком прийнятним і логічним. 

Аналіз змісту терміна «екологічна злочинність» доцільно розпочати з 

аналізу дефініцій, наведених різними авторами у кримінологічній літературі. 

Так, у курсі кримінології за загальною редакцією О. М. Джужи 

екологічна злочинність визначається як сукупність злочинів, що посягають на 

екологічну безпеку, а також опосередковано на життя і здоров’я людей [233, 

с. 151]. Подібне формальне визначення, тобто таке, що не розкриває сутності 

терміна, наводить С. А. Яценко в Українській кримінологічній енциклопедії: 

«сукупність екологічних кримінальних правопорушень, які посягають на 

окремі сфери навколишнього природного середовища» [503, с. 258]. 

Щодо визначення злочинності через поняття «злочин» (або їх сукупності) 

А. І. Долгова зазначала: «Практично термін «злочинність» вживають у тих 

випадках, коли йдеться про сукупність злочинів та осіб, котрі їх вчинили, у 
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певних тимчасово-просторових межах. Це – найбільш простий і зрозумілий 

підхід, тим паче, що злочинність справді проявляє себе через злочини, що 

вчиняються конкретними особами» [102]. 

На нашу думку, визначення злочинності як сукупності злочинів не 

розкриває її сутності як феномену (явища), адже, складаючись з окремих різних 

за природою індивідуальних актів, утворюється явище, докорінно відмінне від 

частин, що його утворюють. Формується злочинність як соціальне явище, що 

існує в суспільстві, завдяки суспільству й у зв’язку з умовами цього 

суспільства. 

Саме тому заслуговує на увагу висловлювання В. В. Голіни: «Можна 

дійти висновку, що злочинність і злочини не однопорядкові поняття, що вони 

не співвідносяться один з одним як загальне та його частина, а отже, 

сукупністю злочинів (навіть статистичною) не можна пояснити сутність 

злочинності. Природа їх є різною» [74, с. 327]. 

Хоча реальним проявом злочинності є злочини, вона є явищем, що 

відображає стан суспільного організму, та є наслідком соціальних умов життя 

суспільства. У злочинності проявляється не індивідуальна воля, а дія 

суспільних закономірностей. Злочинність виявляє такі зв’язки з іншими 

соціальними явищами, які відсутні або не можуть бути безпосередньо 

встановлені при аналізі індивідуальних злочинних проявів [92, с. 120]. 

Найвдалішим є, на нашу думку, підхід, що ґрунтується на уявленнях про 

злочинність як одного зі специфічних (девіантних) різновидів людської 

поведінки. Саме такою є дефініція А. П. Закалюка: «Злочинність – це феномен 

соціального життя у вигляді неприйнятної і небезпечної для суспільства 

масової, відносно стійкої, різнообумовленої кримінальної активності частини 

членів цього суспільства» [120, с. 137]. 

Водночас, крім наведених ознак визначення злочинності та окремих її 

видів, у тому числі екологічної, має «конструюватись» за двома критеріями: 

об’єктивним, що відображає її властивості, насамперед соціально небезпечний 
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характер, та суб’єктивним, який полягає у протиправному, формально 

визначеному в законі характері такої поведінкової діяльності. 

Саме наявність специфічних ознак об’єктивного характеру якісно 

відрізняє екологічну злочинність від інших видів злочинності, що має бути 

відображено у дефініції [482, с. 190]. 

Першою такою ознакою є спрямованість кримінальної активності, 

проявом якої є заподіяння (або загроза заподіяння) шкоди навколишньому 

природному середовищу, що втілюється у погіршенні життєздатності, якості, 

цілісності, взаємозв’язків та інших об’єктивних параметрів навколишнього 

середовища та його окремих екосистем (тваринній та рослинний світ, 

атмосферне повітря, землі, води, надра і т. ін.) – у межах, у яких вони 

потрапляють до сфери кримінально-правового регулювання. 

Другою специфічною (ідентифікуючою) ознакою екологічної злочинності 

є її підвищена суспільна небезпечність, що проявляється у створенні реальної 

загрози біологічним основам існування людства. У науковій літературі щодо 

цієї ознаки висловлювались дискусійні твердження. Так, О. В. Виноградова, 

заперечуючи вказану ознаку, наводить, зокрема, такі аргументи: забруднення 

будь-якого локального природного об’єкту жодним чином не підриває основи 

існування людського суспільства; діяння, що спричиняють шкоду тваринному, 

рослинному світу чи іншим природним об’єктам, не посягають на біологічні 

основи існування людського суспільства [49, с. 274–275]. 

Із такими твердженнями складно погодитись, адже, навіть зважаючи на 

відокремленість певних екосистем географічними чи фізичними бар’єрами, ці 

межі ніколи не є цілком непроникними. Екосистеми накладаються та 

впливають одна на одну. Таким чином, вся Земля може розглядатись як одна 

екосистема. Крім того, йдеться не про окремі злочини, що посягають на 

біологічні основи існування людства, а про все явище в цілому – екологічну 

злочинність. 

Підвищена небезпечність екологічної злочинності зумовлена передусім 

посиленням антропогенного навантаження на природне середовище, що в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Земля
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умовах глобальної екологічної кризи створює загрозу заподіяння суттєвої, 

часто не відновлюваної шкоди життєво важливим інтересам людини, 

суспільства та держави: зменшуються запаси природних ресурсів; 

забруднюється природне середовище; зникає природний зв’язок між людиною 

та природою; втрачаються естетичні цінності; екологічна криза загрожує не 

тільки гідному існуванню людини, а й самому життю; для держави екологічна 

криза пов’язана з обмеженням свободи політичного вибору, яка зумовлена 

транскордонним характером екологічних проблем; загострення екологічної 

ситуації в різних регіонах світу стає причиною соціальної та політичної 

нестабільності, міждержавних суперечностей та насильницьких конфліктів 

[383, с. 635]. 

Шкода, що заподіюється окремим елементам довкілля внаслідок 

існування екологічної злочинності, втілюється в небезпечних змінах 

природного середовища, що призводять до порушення структури й 

функціонування природних систем (ландшафтів). Варто звернути увагу на те, 

що поняття шкоди є антропоцентричним, оскільки негативні зміни в природі 

оцінюються стосовно умов існування людини. 

Ілюструючи цю ознаку, доцільно навести песимістичне висловлювання 

Ж.-Б. Ламарка ще в 1809 р.: «Можна, мабуть, сказати, що призначення людини 

ніби полягає в тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробивши земну кулю 

непридатною для проживання» [537]. 

Третьою ідентифікуючою ознакою екологічної злочинності є її 

об’єктивна функціональність. Переважна частина людської діяльності 

відбувається в умовах постійної взаємодії з природним середовищем. Можна 

сказати, що екологічна злочинність за сутністю є продовженням «нормального» 

природокористування та однією з форм діяльності, яка через свою 

результативність була відібрана суспільством у процесі його розвитку та 

закріплена як можливий зразок поведінки. Вчинення посягань екологічного 

характеру є одним зі способів задоволення потреб людини. Очевидно, що за 

допомогою вчинення таких злочинів людина здатна забезпечити себе 



 

 

70 

матеріально (що найяскравіше проявляється у злочинах, пов’язаних із 

протиправним заволодінням природними ресурсами (мисливськими, рибними, 

рослинними, мінеральними), задовольнити вітальні потреби. Відтак, існування 

та розвиток екологічної злочинності (та іншої девіантної поведінки в цій сфері) 

означає її об’єктивну функціональність, адже інакше вона була б вилучена в 

процесі соціального розвитку [477, с. 243–244]. 

Четвертою ідентифікуючою ознакою екологічної злочинності є її 

соціально-конструктивний характер. Як слушно зазначає Я. Гілінський, злочин 

і злочинність – поняття релятивні (відносні), конвенціональні («договірні»: як 

«домовляться» законодавці), вони суть – соціальні конструкти, які лише 

частково відображають соціальні реалії [71].  

Усвідомлення того, що значна частина звичних суспільних явищ є не чим 

іншим як конструкціями, більш-менш штучними, «побудованими» 

суспільством, склалося в соціальних науках лише в другій половині ХХ 

століття. У сучасній кримінології визнання злочинності соціальною 

конструкцією відбулося порівняно пізно, хоча сьогодні поділяється багатьма 

зарубіжними кримінологами. Найяскравіше історично мінливий характер 

проявляється саме на прикладі екологічної злочинності. Те, що раніше було 

звичним (наприклад, усталені народні звичаї порубок у державному лісі, 

самовільне полювання, рибна ловля, вивезення побутових і промислових 

відходів до найближчого лісу чи поля, зливання неочищених стоків у річку), 

вважається внаслідок криміналізації екологічним злочином. Таким чином, 

криміналізація є одним зі способів конструювання соціальної реальності.  

Водночас соціальне конструювання екологічної злочинності ґрунтується 

на об’єктивних реаліях. Так, реальністю є те, що деякі види людської 

життєдіяльності (зокрема браконьєрство) завдають тваринному та рослинному 

світу істотної шкоди, певні види економічної діяльності настільки негативно 

впливають на довкілля, що це становить реальну загрозу екологічній безпеці 

суспільства, призводить до стрімкого зростання захворюваності та смертності 



 

 

71 

населення. Такі реалії негативно сприймаються й оцінюються спочатку 

окремими людьми, а потім – й усім суспільством. 

Отже, аналіз наукових джерел надав автору підстави вважати за доцільне 

застосовувати для визначення різновиду злочинності, об’єктом посягання якої є 

навколишнє природне середовище (довкілля), термін «екологічна злочинність».  

Проведене авторкою дослідження поняття екологічної злочинності та її 

специфічних (ідентифікуючих) ознак дає можливість сформулювати дефініцію, 

змістова конструкція якої відповідно до вимог юридичної техніки створюється 

шляхом перелічення ознак поняття чи шляхом узагальненої формули, яка 

охоплює в абстрактному вигляді всі ознаки поняття. 

Відтак, усвідомлюючи неповноту та не претендуючи на вичерпність 

запропонованої дефініції, на думку автора, екологічну злочинність можна 

визначити як соціальне явище, що має небезпечний для суспільства, 

об’єктивно-функціональний, соціально-конструктивний характер та проявляє 

себе в поведінці, яка заборонена кримінальним законодавством та посягає на 

навколишнє природне середовище чи його окремі об’єкти, екологічну безпеку 

та природні ресурси, створюючи небезпеку біологічним основам існування 

людства [477, с. 243-245]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Вивчення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми 

протидії екологічній злочинності дало змогу зробити такі висновки. 

1. Кримінологічні дослідження екологічної злочинності в Україні мали на 

меті вивчення її окремих складових, що визначались такими критеріями: 

спрямованістю злочинних посягань на певний елемент навколишнього 

середовища; регіональною визначеністю; способом вчинення; 

характеристиками осіб, котрі вчиняють екологічні злочини; суб’єктами 

протидії екологічній злочинності. 
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2. Незважаючи на поширеність екологічних посягань та надзвичайно 

високий рівень їхньої сукупної небезпечності, кримінологічні проблеми 

феномену екологічної злочинності в Україні досліджені недостатньо, що не дає 

змоги з достатньою повнотою забезпечити наукове супроводження заходів 

протидії екологічній злочинності. 

3. Методологічні засади вивчення проблем екологічної злочинності в 

Україні зумовлено специфікою обраної теми, об’єктом і предметом 

дослідження, його метою і задачами. Доведено доцільність використання в 

роботі комплексу методів наукового пізнання, які диференційовано за трьома 

рівнями. На філософському рівні застосовано діалектичний метод. На 

загальнонауковому – формально-логічний, порівняння, компаративістський, 

історичний, системний, методи структурного та факторного аналізу, системно-

функціональний метод і моделювання. На конкретно-науковому рівні – 

соціологічні, статистичні методи, а також метод аналізу документів. 

4. Екологічний злочин можна визначити як суспільно небезпечне, 

кримінально протиправне діяння, що вчинене суб’єктом злочину та посягає на 

суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони 

навколишнього природного середовища як сукупності природних і природно-

соціальних умов та процесів, а також охорони, використання, збереження й 

відтворення природних ресурсів. 

5. Аналіз наукових джерел надав автору підстави вважати за доцільне 

застосовувати для визначення різновиду злочинності, об’єктом посягання якої є 

навколишнє природне середовище (довкілля), термін «екологічна злочинність». 

6. Запропоновано авторську дефініцію поняття «екологічна злочинність» 

як соціального явища, що має небезпечний для суспільства, об’єктивно-

функціональний, соціально-конструктивний характер та проявляє себе в 

поведінці, яка заборонена кримінальним законодавством та посягає на 

навколишнє природне середовище чи його окремі об’єкти, екологічну безпеку 

та природні ресурси, створюючи небезпеку біологічним основам існування 

людства. 
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7. Узагальнено наведені й охарактеризовані специфічні, ідентифікуючі 

ознаки екологічної злочинності: соціальне явище; небезпечність для 

суспільства; об’єктивна функціональність; соціальна конструктивність; прояв 

як множинність актів поведінки, що заборонена кримінальним законодавством; 

завдання шкоди (чи загроза її заподіяння) навколишньому природному 

середовищу чи його окремим об’єктам, екологічній безпеці та природним 

ресурсам; створення небезпеки біологічним основам існування людства. 



 

 

74 

РОЗДІЛ 2 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Аналіз рівня, інтенсивності та тенденцій екологічної злочинності 

в Україні 

 

Дослідження сутності екологічної злочинності як об’єкта 

кримінологічного дослідження, її основних ідентифікуючих ознак, а також 

поняття екологічного злочину дає можливість перейти до визначення її 

кримінологічно значущих показників. Найчастіше при цьому в науковій 

літературі використовується термін «кримінологічна характеристика», зміст 

якого доцільно розглянути детальніше.  

Як і стосовно багатьох інших, ключових для кримінологічної науки 

понять, зміст поняття «кримінологічна характеристика» та її складові елементи 

розуміються науковцями по-різному.  

Так, А. Ф. Зелінський розглядає кримінологічну характеристику як 

комплексне поняття, що включає поширеність відповідної протиправної 

поведінки, її різновидів, типові способи учинення злочинних посягань, їх 

мотивацію, місце та час вчинення, а також особливості особистості суб’єктів 

злочинів [127, с. 153]. Подібною є позиція О. М. Джужи, котрий визначає 

кримінологічну характеристику як опис властивостей, закономірностей, 

тенденцій і факторів злочинності або окремих її видів, а також ознак особи 

злочинців (окремих їх типів) [217, с. 249]. 

С. М. Іншаков розглядає кримінологічну характеристику злочинності як 

розкриття її якісних і кількісних ознак (стану, структури, динаміки, характеру) 

[134, с. 318]. 

Детальніше визначення терміна «кримінологічна характеристика» надав 

І. М. Даньшин, на думку якого, вона охоплює рівень, коефіцієнти, структуру та 

динаміку злочинів, опис особистості тих, хто їх вчиняє, мотиви й цілі їхньої 
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злочинної поведінки. Кримінологічна характеристика в такому її розумінні 

містить у собі достатню інформацію про певний вид (групу) злочинів. Що ж до 

їхніх причин та умов, то вони перебувають в іншій площині [220, с. 8–9]. 

Конкретний зміст кримінологічної характеристики полягає у виявленні 

всіх ознак, що становлять у сукупності й взаємозв’язку її структуру. 

В. М. Кудрявцев у структурі кримінологічної характеристики виокремлює три 

основні блоки: кримінологічно значущі ознаки злочину; дані, що розкривають 

кримінологічну ситуацію вчинення злочину таких типів; ознаки, що 

визначають специфіку діяльності, спрямованої на запобігання злочинам. За 

характером проявів і своєю сутністю елементи кримінологічної характеристики 

поділяють на суб’єктивні, об’єктивні, а також комплексні, що об’єднують 

ознаки перших двох категорій. До першої групи (суб’єктивні) відносять риси 

особи злочинця, мотив і мету злочину, особливості особи потерпілого; до 

другої (об’єктивні) – статистику злочинів, відомості про соціальні умови 

(обстановку) злочину (соціально-політичну, геополітичну, соціально-

економічну, час, географію і т. ін.); до третьої (комплексні) – причини злочинів, 

наслідки злочинів, механізм злочину, обставини, що сприяють злочинам [204, 

с. 708]. 

Не ставлячи перед собою завдання аналізу всіх висловлених у науковій 

літературі суджень щодо змісту поняття «кримінологічна характеристика» (що 

є окремим предметом кримінологічних досліджень [250; 430; 542]) та 

узагальнюючи думки відомих вітчизняних і зарубіжних вчених зауважимо, що 

термін «кримінологічна характеристика» в науці розглядається в широкому та 

вузькому значеннях. Широке тлумачення охоплює одночасно й запобігання 

злочинам [203; 542, с. 16], а за вузького визначення «кримінологічна 

характеристика» і «запобігання» розглядаються окремо [26, с. 35]. 

Для з’ясування змісту поняття «кримінологічна характеристика» 

звернемось спочатку до тлумачення терміна «характеристика». 

Як пояснює «Словник іншомовних слів», характеристика – це опис, 

аналіз, оцінювання певних явищ, відмінних особливостей когось або чогось; 
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опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь 

[404, с. 729]. 

Відтак, досліджуване явище має визначати зміст поняття 

«кримінологічна характеристика». Якщо йдеться про кримінологічну 

характеристику злочинності, це поняття має містити відомості про 

закономірності функціонування злочинності як соціального явища, його 

показники, характерні ознаки, взаємозв’язки тощо [483, с. 71]. 

На нашу думку, під час дослідження питань, що стосуються 

кримінологічної характеристики злочинності, недоцільним є висвітлення 

властивостей особи злочинця (окремих типів), криміногенних детермінант та 

заходів запобігання злочинам, адже кожен із зазначених об’єктів 

кримінологічного дослідження, поряд зі злочинністю, є самостійним елементом 

предмета кримінології. 

Отже, під кримінологічною характеристикою екологічної злочинності 

автор розуміє опис і аналіз характерних властивостей, закономірностей та 

ознак цього явища шляхом визначення узагальнюючих показників, що 

відображають статистичну поширеність, інтенсивність, структуру та тенденції 

злочинів названої категорії. Тому надання кримінологічної характеристики 

екологічній злочинності передбачає отримання об’єктивної інформації про 

рівень, структуру, географію, інтенсивність (у тому числі в регіональному 

вимірі), динаміку та прогноз щодо злочинів цієї категорії, а також оцінку рівня 

латентності екологічної злочинності та її окремих видів і факторів, що її 

зумовлюють. 

Слушним є зауваження О. В. Тихонової про те, що сприймаючи 

кримінологічну характеристику як сукупність певних статистичних показників, 

які ілюструють тенденції злочинних явищ, можна побудувати ретроспективну 

модель певного виду злочинності та побудувати її перспективну модель [430, 

с. 249]. 

Таким чином, знання реальної ситуації про вказані параметри екологічної 

злочинності необхідне для розроблення та вжиття запобіжних, адекватних 
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законодавчих, правозастосовних, організаційних та інших заходів протидії 

такому виду злочинності. 

Зауважимо також, що поряд із поняттям «кримінологічна 

характеристика» у кримінологічній науці застосовується й близьке за змістом 

поняття «стан злочинності» [144].  

Розглядаючи співвідношення понять «стан» і «кримінологічна 

характеристика», слід зауважити, що у філософському значенні категорія 

«стан» визначається сукупністю ознак і суттєвих якостей явища [258]. У 

науковій літературі під станом злочинності розуміється сформована в 

узагальнених оцінках кількісних та якісних характеристик інформаційна 

модель явища, що відображає внутрішні й зовнішні взаємозв’язки, 

закономірності функціонування й основні тенденції розвитку [79, с. 56; 470, 

с. 407]. 

Отже, з огляду на наведене розуміння зазначених категорій вони можуть 

розглядатись як синоніми. 

Ґрунтуючись на авторському варіанті системи екологічних злочинів (див. 

підрозділ 5.1), до яких варто віднести злочини, що мають як узагальнений 

(суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища в 

цілому та екологічну безпеку), так і локальний об’єкт посягання (суспільні 

відносини у сфері охорони окремих елементів навколишнього природного 

середовища) [465, с. 108], та використовуючи офіційні статистичні дані 

Міністерства внутрішніх справ України (МВС) та ГПУ, проаналізуємо основні 

показники екологічної злочинності в Україні. 

Статистичній обробці емпіричних даних має передувати вибір періоду 

дослідження. Вивчаючи проблему здійснення кримінологічних досліджень в 

країні, О. Г. Кулик зауважує, що в цій царині наразі спостерігаються певний 

застій і навіть зниження рівня науково-дослідної діяльності. Ознайомлення з 

монографічними роботами та дисертаціями з кримінології, підготовленими в 

Україні останніми роками, показує, що велика частина досліджень, на яких 

вони базуються, мала фрагментарний характер, охоплювала незначний 



 

 

78 

проміжок часу, отримані дані не відповідали вимогам репрезентативності [230, 

с. 156–157]. 

Тому для підвищення достовірності отриманих результатів доцільним є 

проведення довгострокового (15 років) кримінологічного аналізу екологічної 

злочинності в Україні. Початковим роком аналізованого періоду обрано 2002 р. 

– перший повний рік після набуття чинності КК України, відповідно до норм 

якого визначена система екологічних злочинів.  

Аналіз стану екологічної злочинності доцільно розпочати зі з’ясування її 

рівня та визначення загальних тенденцій розвитку й особливостей прояву за 

досліджуваний період. 

Розрахунки дають підстави для твердження щодо невисокого рівня 

облікованості екологічних злочинів. За відомостями, що містяться у 

статистичних звітах – форма № 1 МВС «Про злочинність на території 

України», «Єдиний звіт про злочинність», «Звіт про злочинність» та форма № 1 

ГПУ «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» протягом усього 

аналізованого періоду разом, було обліковано 34 374 екологічних злочини. 

Розрахунок середньої арифметичної простої величини дає нам 

можливість встановити середнє річне значення абсолютної кількості 

зареєстрованих (облікованих) екологічних злочинів і охарактеризувати типовий 

розмір досліджуваної ознаки, тобто узагальнювальний показник, який 

демонструє усереднене значення ознаки сукупності за конкретний період. 

Протягом 2002–2016 рр. ця величина становить 2292 злочини. Зауважимо, що 

фактична кількість навіть облікованих екологічних злочинів є більшою, з 

огляду на те, що вчинення екологічного злочину службовими особами, як 

правило, кваліфікується та обліковується за відповідними статтями Розділу 

XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг» ОЧ КК України. 

Одним із кількісних показників, які характеризують поширеність 

злочинів певної категорії, є їх питома вага (доля або частка) у структурі всіх 

облікованих злочинів. У публікації за 2009 р. Г. С. Поліщук зазначає, що доля 
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екологічної злочинності в загальній структурі злочинності, незважаючи на 

загальну тенденцію до збільшення, залишається незначною та становить 0,3–

0,5 % [336, с. 123]. 

Погоджуючись у цілому з наведеними розрахунками, з урахуванням 

статистичних відомостей останніх років зауважимо, що вказаний показник мав 

стабільну тенденцію до зростання (рис. 1 дод. Б). 

За 15 років відносні показники екологічної злочинності (питома вага) 

збільшились у 2,4 раза: від 0,28 % у 2002 р. до 0,67 % у 2016 р. Особливо 

помітним є зростання зазначеного показника протягом двох останніх років, 

коли зростання рівня екологічних злочинів суттєво випереджало зростання 

абсолютних показників загальної злочинності. 

Середнє значення частки екологічних злочинів у структурі усіх 

облікованих злочинів протягом 2002–2016 рр. становило 0,47 %. 

Як слушно зауважує А. М. Бабенко, у кримінологічних дослідженнях 

абсолютні показники злочинності необхідно привести до єдиного показника, 

тобто перетворити їх на відносні, що відкриє можливість для об’єктивного їх 

порівняння. Статистично це досягається за допомогою розрахунку коефіцієнта 

інтенсивності злочинності або злочинної активності. Цей показник дає змогу: 

по-перше, виявити кримінальну враженість конкретної території; по-друге, 

провести порівняння показників злочинності на різних територіях; по-третє, 

простежити зміни злочинності в динаміці з урахуванням змін кількості 

населення; по-четверте, судити про ефективність роботи правоохоронних 

органів як на конкретній території, так і в порівнянні з іншими [11, с. 64]. 

Одним із відносних показників інтенсивності є коефіцієнт злочинності, 

що відображає співвідношення кількості злочинів на певну кількість населення 

(індекс розрахунку – 1000, 10 тис., 100 тис. осіб). 

Розрахунок спеціального коефіцієнта екологічної злочинності як 

відношення щорічних значень абсолютної кількості екологічних злочинів до 

відповідних показників кількості наявного населення в Україні при індексі 
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розрахунку в 100 тис. осіб дав змогу оцінити інтенсивність екологічної 

злочинності протягом 2002–2016 рр. 

Результати розрахунків спеціального коефіцієнта екологічної злочинності 

та частки екологічних злочинів у структурі усіх облікованих злочинів наведено 

в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Спеціальний коефіцієнт екологічної злочинності та питома вага 

екологічної злочинності в загальній структурі злочинності 

 в Україні за період 2002–2016 рр. 

(за даними МВС, ГПУ та Держстату) 

 

Рік 

Обліковано 

екологічних 

злочинів 

Кількість наявного 

населення, тис. осіб 

Спеціальний 

коефіцієнт, на 100 

тис. осіб 

Питома вага  в 

загальній 

злочинності 

2002 1272 48457,1 2,6 0,28 

2003 2014 48003,5 4,2 0,36 

2004 1906 47622,4 4 0,37 

2005 2177 47280,8 4,6 0,45 

2006 1943 46929,5 4,1 0,46 

2007 1771 46646 3,7 0,43 

2008 1860 46372,7 4 0,48 

2009 2204 46143,7 4,8 0,51 

2010 2098 45962,9 4,6 0,42 

2011 2162 45778,5 4,7 0,42 

2012 2217 45633,6 4,9 0,5 

2013 2952 45553 6,5 0,52 

2014 2681 43001,2 / 39130,8 6,9 0,51 

2015 3198 42844,9 / 39005,9 8,2 0,57 

2016 3979 42672,5 / 39847,6 9,9 0,67 

Середні 

значення 
2292 45926,8 / 45224,5 5,1 0,47 

 

Як і частка екологічних злочинів у структурі усіх облікованих злочинів, 

спеціальний коефіцієнт екологічної злочинності демонструє стабільне 

зростання протягом усього аналізованого періоду з мінімальним значенням у 

2002 р. (2,6) та максимальним у 2016 р. (9,9) на кожні 100 тис. осіб. Зазначене 

зростання зумовлене не тільки збільшенням абсолютних показників 

облікованих екологічних злочинів, а й стабільним зменшенням кількості 

наявного населення. Розрахунки (оцінки) чисельності населення, наведені в 
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табл. 2.1, проводяться Держстатом щомісячно станом на початок кожного 

місяця і щорічно станом на 1 січня на підставі наявних адміністративних даних 

і підсумків останнього перепису населення [95]. 

Зауважимо, що використання спеціального коефіцієнта екологічної 

злочинності дає змогу точніше порівняно з абсолютними показниками 

облікованих екологічних злочинів оцінити ступінь ураженості екологічною 

злочинністю населення України. Зокрема, це пов’язано з тим, що абсолютні 

показники, починаючи з 2014 р., не охоплюють учинення екологічних злочинів 

в АРК, а також окремих районах Донецької та Луганської областей, в яких 

триває антитерористична операція.  

Водночас статистичні дані, які використовуються під час розрахунку 

спеціальних коефіцієнтів екологічної злочинності, щодо оцінки чисельності 

населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої 

території АРК і м. Севастополя [95], адже коли у 2014 р. РФ окупувала 

Кримський півострів, Україна повідомила United Nations Statistics Division 

(відділ статистики ООН) (UNSD) про неможливість надавати статистичні дані 

стосовно АРК і міста Севастополя (зокрема, дані про кількість населення) 

внаслідок анексії цих територій. Тож у демографічних щорічниках UNSD із 

2014 р. дані про чисельність населення України наводяться без урахування 

населення Криму. Однак Україна не надіслала до UNSD подібного 

повідомлення щодо окупованих Росією територій Донецької і Луганської 

областей. Це пояснюється, по-перше, тим, що Росія не наважилася включити ці 

території до свого складу, як зробила це з Кримом, а по-друге, тим, що було 

укладено Мінські угоди, які підтвердили, що ці території повинні повернутися 

під контроль України. Тому Держстат продовжує враховувати населення 

окупованих територій двох східних областей при оцінці чисельності населення 

України. Держстат повідомляє ці цифри UNSD і оприлюднює їх на своєму 

сайті й у своїх друкованих виданнях [53]. 

За вказаними даними Держстату, населення Донецької області становило 

у 2014–2016 рр. відповідно 4 320 566, 4 281 197, 4 254 601 осіб, а Луганської 
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області – 2 229 812, 2 212 770, 2 200 339 [95]. Однак застосування цих даних 

для розрахунку спеціального коефіцієнта екологічної злочинності не є 

коректним, адже облік екологічних злочинів здійснюється лише на 

контрольованих Україною територіях. 

Ґрунтуючись на оцінках фахівців [53], приблизна середня чисельність 

наявного населення контрольованих Україною територій Донецької та 

Луганської областей протягом 2014–2016 рр. становила: 1 960 000, 1 940 000,   

1 920 000 (Донецька область); 720 000, 715 000, 710 000 (Луганська область) 

осіб. 

Відповідно мають бути уточнені й відомості щодо кількості наявного 

населення України в цілому. Отже, розраховане середнє значення спеціального 

коефіцієнта екологічної злочинності протягом аналізованого періоду становить 

5,1 злочину на кожні 100 тис. осіб. 

Динаміка злочинності – це показник, що відображає зміни рівня, 

інтенсивності, структури, структурних елементів останньої та будь-яких інших 

її ознак протягом конкретного часу на певній території. Динаміка 

розраховується за допомогою двох основних методів – ланцюгового й 

базисного. При використанні першого методу обсяг (рівень) злочинності 

конкретного періоду порівнюється з попередніми; базисний метод передбачає 

порівняння кількох досліджуваних періодів з одним і тим самим періодом із 

початку розрахунку. Динаміка відображається також за допомогою абсолютних 

і відносних показників, таких як абсолютне зростання (зниження) злочинності, 

темпи динаміки злочинності й темпи приросту (зниження) злочинності. Варто 

зауважити, що відтворення відносно стабільної, статистично стійкої кількості 

екологічних злочинів, їх динаміка переконливо свідчать про соціальну природу 

екологічної злочинності [11, с. 66]. 

Абсолютні значення облікованих протягом 2002–2016 рр. екологічних 

злочинів і розраховані відносні показники динаміки (базисний та ланцюгові 

темпи зростання) наведені в табл. 2.2. 
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    Таблиця 2.2 

Показники динаміки екологічної злочинності 

 

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обліковано 

екологіч. 

злочинів 

1272 2014 1906 2177 1943 1981 1860 2204 2098 2162 2217 2952 2664 3198 3979 

Темп 

зростання 

(зниження) 

до 2002 

р., % 

100 158 150 171 153 156 146 173 165 170 174 232 209 251 313 

Темп 

зростання 

(зниження) 

до 

попередньо

го року, % 

100 158 94,6 114 89,3 102 93,9 119 95,2 103 103 133 90,2 120 124 

 

Як свідчать наведені відомості, за п’ятнадцятирічний період аналізу 

масив облікованих екологічних злочинів зріс на 213 % (відповідно, темп 

зростання до 2002 р. становив 313 %). Найстрімкіше збільшувалась кількість 

екологічних злочинів у 2003 р. – темп зростання до попереднього року 

становив 158 %, а також у 2013 та 2016 рр. – показники темпу зростання 

становили 133 та 124 % відповідно. На нашу думку, варто погодитись із 

висловленими у кримінологічній літературі думками [79, с. 62; 120, с. 174–175; 

121, с. 147–148] щодо причин такого зростання, якими, найімовірніше, є як 

посилення обліково-реєстраційної дисципліни керівництвом правоохоронних 

органів, так і штучні маніпуляції зі статистикою. Це особливо актуально щодо 

екологічних злочинів, у яких здебільшого відсутні процесуально визнані 

потерпілі та велика частина яких учинені в умовах неочевидності. 

Зниження абсолютних показників екологічної злочинності відбувалось у 

2004, 2006, 2008, 2010 та 2014 рр. – темп зниження становив 94,6, 89,3, 93,9, 

95,2 та 90,2 % відповідно. 

Аналіз показників динаміки екологічної злочинності засвідчує 

хвилеподібні зміни в кількості зареєстрованих злочинів на фоні стійкої 

загальної тенденції до їх зростання (рис. 2 дод. Б).  
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Протягом аналізованого періоду можна умовно виокремити десятирічний 

період (2003–2012 рр.) відносної стабілізації абсолютних показників 

екологічної злочинності з незначними щорічними коливаннями щодо 

середнього показника на рівні 2056 злочинів. У подальшому, з 2013 р., 

починається інтенсивне зростання масиву облікованих екологічних злочинів. 

Ґрунтуючись на наведених у таблиці даних розрахуємо середній темп 

зростання екологічних злочинів протягом аналізованого періоду, який показує, 

у скільки разів у середньому кожен цей рівень (за певний рік) більший (або 

менший) від попереднього рівня. Зважаючи на те, що середній темп зростання 

розраховується для ряду динаміки з однаковими інтервалами, зазначений 

показник динаміки обчислюється за формулою середньої геометричної та 

становить 1,085. На підставі середнього темпу зростання доцільно визначити 

середній темп приросту екологічних злочинів, що демонструє, на скільки 

відсотків у середньому збільшується (зменшується) цей рівень порівняно з 

попереднім. Відповідно, протягом 2002–2016 років середній темп приросту 

екологічних злочинів становив 8,5 %. 

Представлений ряд динаміки характеризується тенденцією розвитку 

процесу в часі – трендом. Трендові моделі часових (динамічних) рядів доцільно 

використовувати для кримінологічного прогнозування на коротко- та 

середньостроковий періоди у разі виконання низки умов: 

 період часу, за який досліджується прогнозований процес, має бути 

достатнім для виявлення закономірностей; 

 трендова модель в аналізований період має розвиватись еволюційно; 

 процес, що описується часовим рядом даних, повинен мати певну 

інерційність, тобто для великих змін у поведінці процесу потрібний значний 

час; 

 автокореляційна функція часового ряду даних і його залишкового ряду 

мусить бути швидко згасаючою, тобто вплив більш пізньої інформації має 

сильніше відображатись на прогнозованій оцінці, ніж вплив більш ранньої 

інформації [328, с. 61–62]. 
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Для побудови тренду, що описує динаміку екологічних злочинів, 

використаємо поліноміальну функцію 6-го порядку (y = 0,0004x
6
 + 0,093x

5
 – 

4,3191x
4
 + 71,247x

3
 – 528,88x

2
 + + 1737,8x + 27,236). Підбір типу тренду 

визначається максимальним значенням коефіцієнта детермінації R
2
 (R

2 
 1), 

який вказує, наскільки отримані спостереження підтверджують модель. Як 

засвідчує діаграма на рис. 2 (дод. Б), обрана нами модель доволі точно 

відображає тенденцію розвитку процесу (коефіцієнт детермінації R
2
 дорівнює 

0,9471), що дає змогу використати одержаний поліном для подальшого аналізу 

та прогнозу. Так, використання тренду, що описує наявні дані екологічних 

злочинів, дає можливість спрогнозувати у 2017 р. кількість облікованих 

екологічних злочинів за умови порівняно стабільних криміногенних факторів 

на рівні близько 5200. 

 

2.2 Структурний і територіальний розподіл екологічної злочинності в 

Україні 

 

Структура злочинності є одним із основних складових елементів 

кримінологічної характеристики екологічної злочинності. На відміну від 

розглянутих у попередньому підрозділі показників рівня та інтенсивності, які 

характеризують екологічну злочинність із кількісної сторони, структура 

злочинності є якісним показником, що розкриває її склад і внутрішню 

побудову, тобто співвідношення між складовими елементами, що утворюють 

екологічну злочинність як явище. 

Якщо кількісна характеристика екологічної злочинності знаходить прояв 

у числовому розмірі, зокрема усіх вчинених екологічних злочинів, то її якісна 

характеристика розкривається через з’ясування внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

а також відносин, у яких відображено істотні властивості одиничного злочину. 

Крім того, якщо кількісні показники характеризуються доволі значною 

варіативністю, змінами, що залежать від впливу багатьох факторів, зокрема від 

досконалості системи обліку кримінальних правопорушень, рівня довіри 
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населення до правоохоронних органів, то якісні ознаки достовірніше 

відображають характерні властивості та параметри екологічної злочинності. 

Отже, якісна визначеність екологічної злочинності як соціального явища 

забезпечується проявом її сутності, закономірного порядку організації, 

взаємодією та співвідношенням між її окремими структурними елементами. 

Розподіл сукупності облікованих фактів вчинення екологічних злочинів на 

окремі види та їх кількісні співвідношення з цілим – екологічною злочинністю 

– становить її структуру.  

Структура (від лат. struktura – будова, порядок, зв’язок) становить 

сукупність істотних, відносно стійких, закономірних зв’язків між частинами 

(елементами) об’єкта, що забезпечують його єдність [512, с. 611]. 

А. М. Бабенко зауважує, що в регіональних кримінологічних 

дослідженнях структуру злочинності розглядають не лише як сукупність 

елементів, що її утворюють, а і як характер їх взаємозв’язків. За допомогою 

вивчення структури злочинності фіксують закономірні взаємозв’язки різних 

елементів злочинності, підтверджують її здатність пристосовуватися до змін 

зовнішнього середовища, а також пристосовувати середовище для свого 

існування та розвитку [11, с. 65]. 

З позицій статистичного аналізу, який ми використовуємо під час 

дослідження екологічної злочинності, її структура – це внутрішня організація 

сукупності її первинних елементів (екологічних злочинів), що внаслідок 

наявності закономірностей розвитку екологічної злочинності як соціального 

явища виявляють певні тенденції, або прагнення до тих чи інших центрів 

групування, за якого зберігаються властивості статистичної сукупності 

(екологічної злочинності) як цілісного явища [472, с. 139–140]. 

При визначенні системи екологічних злочинів (див. підрозділ 5.1) нами 

було запропоновано розподіл злочинів, що мають узагальнений об’єкт 

посягання, залежно від характеру посягання на такі категорії: злочини 

міжнародного характеру, що посягають на екологічну безпеку людства (ст. 441 

КК України); екологічні злочини, які полягають у порушенні порядку 
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здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час 

виробничої діяльності, що заподіяло (або створило небезпеку заподіяння) 

суттєву екологічну шкоду (ст. ст. 236, 253 КК України); злочини у сфері 

ядерної та радіаційної безпеки (ст. ст. 265, 265-1, 267, 267-1, ст. 274 КК 

України); злочини у сфері біологічної безпеки (ст. 326 КК України); екологічні 

злочини, які полягають у потуранні екологічній небезпеці, а саме невжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення та приховування 

або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 

населення (ст. ст. 237, 238 КК України); злочини у сфері поводження з 

відходами (ст. 268 КК України) [465, с. 108]. 

Значна частина кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за вчинення зазначених злочинів, є практично «мертвими». До 

таких норм варто віднести ст. 441 «Екоцид» КК України, хоча останніми 

роками спостерігаються певні спроби її застосування. Так, порушене у червні 

2015 р. кримінальне провадження за цією статтею за фактом пожежі на 

нафтобазі під Києвом у подальшому було закрито за ч. 1 ст. 284 Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК України). Також наприкінці 2016 р. 

було порушене провадження за зазначеною статею слідчим відділом 

Управління Служби безпеки України (СБУ) в Запорізькій області. Фабула 

справи звучить як недотримання технологічних норм та законодавства у сфері 

екологічної безпеки службовими особами промислових підприємств 

Запорізької області, що призвело до забруднення території м. Запоріжжя та 

отруєння атмосфери і може спричинити екологічну катастрофу. На наш погляд, 

ця справа теж не матиме жодної судової перспективи. 

Тричі у 2008 р. та двічі у 2016 р. порушувались кримінальна справа та 

провадження за ст. 326 «Порушення правил поводження з мікробіологічними 

або іншими біологічними агентами чи токсинами» КК України. Зважаючи на 

те, що частину першу вказаної статті сконструйовано як делікт екологічної 

небезпеки, тобто караним є навіть ризкована поведінка, що створила загрозу 

настання небезпечних наслідків (загибель людей, настання інших тяжких 
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наслідків, заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого), провадження 

порушувались при виявленні порушення правил зберігання ртуті, пестицидів та 

інших токсичних речовин. Жодної засудженої особи за ст. 326 КК України 

протягом досліджуваного періоду виявлено не було.  

За ст. 268 «Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної 

сировини» КК України виявлено 10 злочинів. Цей вид екологічно небезпечної 

злочинної діяльності у науковій літературі отримав назву «екологічна 

контрабанда», під якою розуміються: незаконне ввезення на територію країни 

та транскордонне переміщення небезпечних відходів із зарубіжних країн; 

незаконне вивезення рідких і таких, що зникають, видів дикої флори та фауни; 

незаконний імпорт та експорт озоноруйнівних речовин [16, с. 111–112]. 

Г. С. Поліщук із цього приводу зауважив, що тенденції щодо поширення 

географії та збільшення обсягів «екологічної контрабанди» в сукупності з 

процесами інтеграції нашої держави до європейської спільноти дають підстави 

прогнозувати, що вказані злочинні прояви також набуватимуть більшого 

поширення [335, с. 47]. 

Вивчення джерел кримінологічної інформації підтверджує слушність 

подібних прогнозів. За висновками співдиректора Асоціації екологічного права 

Центральної та Східної Європи та СНД Д. Скрильнікова, за певними схемами в 

Україну ввозяться небезпечні відходи, а також відбуваються численні 

порушення законодавства в цій сфері, що є «бізнесом» на здоров’ї та 

майбутньому народу України. Так, упродовж 2001–2004 рр. до Львівської 

області ввозились у великих кількостях з Угорщини небезпечні відходи відомої 

в Центральній та Східній Європі нафтогазової компанії МОЛ. Тільки завдяки 

протестам громадськості вдалось не допустити спалювання гудронів на 

Добротвірській теплоелектростанції, однак, як стало відомо екологам, частину 

відходів без жодних дозволів спалювали на Миколаївському цементному 

заводі. Такий масштабний бізнес із «утилізації», а насправді – видалення чужих 

відходів на українській території не міг відбуватись без сприяння та погоджень 

високих посадових осіб. До цього бізнесу було причетне навіть державне 
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підприємство МВС, яке ввозило відходи не тільки до України, а й до 

Придністров’я [502]. Факти ввезення в Закарпаття з території Угорщини 1500 т 

високотоксичних відходів, що містять неорганічні сполуки, передусім у 

великих кількостях отруйні важкі метали, такі як свинець, хром, мідь та нікель, 

висвітлювались і в зарубіжних джерелах [544]. 

Як свідчать матеріали правозастосовної практики, часто екологічно 

небезпечні відходи експортуються під виглядом матеріалів, що підлягають 

рециркуляції з подальшим складуванням. Такі відходи змішують із горючими 

матеріалами та легально транспортуються в іншу країну. 

Ввезення таких відходів становить значну небезпеку довкіллю та 

здоров’ю людей, адже рано чи пізно небезпечні відходи включаться в 

кругообіги і будуть мігрувати по трофічних ланках [289, с. 57–58]. 

Водночас така злочинна діяльність практично не відображається у 

кримінальній статистиці, адже незадовільна система контролю за 

транскордонним перевезенням відходів і корупція серед чиновників дають 

можливість «екологічним контрабандистам» безкарно застосовувати вже давно 

апробовані в країнах третього світу схеми ввезення небезпечних відходів та 

отримувати надприбутки за рахунок безпеки й здоров’я людей. 

Окремі статті, що встановлюють відповідальність за вчинення злочинів у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки, також не мають практичного 

застосування. Так, за п’ятнадцятирічний період аналізу за ст. 265-1
 
«Незаконне 

виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює 

радіоактивний матеріал або випромінює радіацію» КК України жодного разу не 

порушувались кримінальна справа чи провадження.  

Лише чотири рази виявлялись ознаки порушення правил ядерної або 

радіаційної безпеки (ст. 274 КК України). Підставами для порушення 

кримінальних проваджень були порушення оперативним персоналом і 

посадовими особами атомної електростанції відповідних інструкцій щодо 

правил ядерної та радіаційної безпеки й ліквідації аварій, що створило загрозу 

настання тяжких наслідків. Крім того, за ст. 274 КК України порушувались 
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провадження за повідомленнями із залізниці щодо радіаційно небезпечного 

металобрухту, потужність гамма-випромінювання якого значно перевищує 

встановлену норму, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших 

тяжких наслідків. До суду дійшла за вказаною статею лише одна справа у 

2011р., яку було закрито у зв’язку зі зміною обстановки. 

Практично повністю ця група екологічних злочинів представлена 

незаконним поводженням з радіоактивними матеріалами (ст. 265 КК України) – 

30,2 %, порушенням правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та 

їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (ст. 267 КК України) – 

13,3 % та порушенням вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1
                          

 

КК України) – 53,2 %. 

Зауважимо, що два зі злочинів, які посягають на ядерну та радіаційну 

безпеку, є відносними новелами кримінального законодавства – незаконне 

виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює 

радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 265-1 КК України), та 

порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК України). Їх було 

криміналізовано у 2007 р. унаслідок ухвалення законів «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо 

боротьби з ядерним тероризмом у зв’язку з ратифікацією Міжнародної 

конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму» № 1071-V від 24.05.2007 

та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки»      

№ 966-V від 19.04.2007 р. 

Екологічні злочини, які полягають у порушенні порядку здійснення 

оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час виробничої 

діяльності, що заподіяло (або створило небезпеку заподіяння) суттєву 

екологічну шкоду (ст. ст. 236, 253 КК України), виявлялись 90 разів (відповідно 

80 та 10). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-16
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За аналізований період лише 15 разів обліковувались злочини, які 

полягають у потуранні екологічній небезпеці. З них 10 становили злочини, 

пов’язані з невжиттям заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 

забруднення (ст. 237 КК України) та 5 – із приховуванням або перекрученням 

відомостей про екологічний стан чи захворюваність населення (ст. 238 КК 

України). 

У цілому злочини у сфері ядерної, радіаційної безпеки та екологічної 

безпеки становлять 1,9 % у структурі екологічної злочинності.  

Розглядаючи екологічні злочини, що мають локальний об’єкт посягання, 

зауважимо, що ця категорія злочинів залежно від виду природного об’єкта, на 

який спрямоване посягання, розподілена нами на такі групи: екологічні 

злочини у сфері охорони земель (ст. ст. 239, ст. 239-1, ст. 239-2, 254 КК 

України); екологічні злочини у сфері охорони надр (ст. 240 КК України); 

екологічні злочини у сфері охорони вод (ст. ст. 242, 243 КК України); 

екологічні злочини у сфері охорони атмосферного повітря (ст. ст. 241 КК 

України); екологічні злочини у сфері охорони тваринного світу (ст. ст. 248, 249, 

250, 251 КК України); екологічні злочини у сфері охорони рослинного світу 

(ст. ст. 245, 246, 247 КК України); екологічні злочини у сфері охорони 

природних комплексів (екосистем), що складаються з різноманітних природних 

об’єктів (ст. ст. 244, 252 КК України) [465, с. 108]. 

Порівняно з попередньою категорією злочинів (що мають узагальнений 

об’єкт посягання) екологічні злочини, які мають локальний об’єкт посягання, 

характеризується значно більшою поширеністю. 

Так, протягом аналізованого періоду було виявлено 1669 екологічних 

злочини у сфері охорони земель, або 4,8 % від усієї кількості екологічних 

злочинів. З них найбільшу частку становить забруднення або псування земель 

(ст. 239 КК України) – 59,1 %. Питома вага безгосподарського використання 

земель (ст. 254 КК України) становить 20,7 %. Найменшими у цій групі 

злочинів є частки незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 

шаром) земель (ст. 239-1
 

КК України) і незаконного заволодіння землями 
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водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2
 
КК України) – 12,2 та 

7,9 % відповідно. Водночас названі посягання доповнили Розділ VIII ОЧ КК 

України лише у 2009 р. відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення 

у сфері довкілля» від 05.11.2009 № 1708-VI, відтак, питома вага цих злочинів у 

структурі всіх екологічних злочинів у сфері охорони земель протягом останніх 

років постійно зростає. 

Злочини у сфері охорони надр (ст. 240 КК України) є одними з 

найпоширеніших екологічних злочинів, а їхній рівень має стабільну тенденцію 

до зростання. Порівняно з 2002 р. щорічна кількість облікованих злочинів такої 

категорії зросла більше ніж у 10 разів. Їхня частка у структурі екологічної 

злочинності становить 18,6 %. Вказана категорія злочинів представлена 

незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення 

(піску, суглинків та глини, пиляного вапняку, пісковику, граніту, крейди, 

марганцевої руди, вугілля, бурштину-сирцю, артезіанської води тощо). 

Одним із видів злочинного забруднення довкілля є злочини у сфері 

охорони вод, що традиційно характеризуються невисокою облікованістю, – 

протягом останніх 15 років було виявлено 366 злочини, більшість з яких 

належить до порушення правил охорони вод (ст. 242 КК України) – 87,4 %. 

Решту становить забруднення моря (ст. 243 КК України) – 12,6 %. Як і 

стосовно попередньої групи злочинів, простежується стійка тенденція до 

зростання кількості виявлених злочинів. Так, якщо у 2002 р. було виявлено 

лише 7 таких злочинів, то у 2016 р. – 53. Питома вага злочинів у сфері охорони 

вод у структурі екологічної злочинності становить 1,1 %.  

Провадження за фактами порушень правил охорони вод найчастіше 

пов’язані зі скиданням приватними, комунальними підприємствами з 

перевищенням затверджених нормативів гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин зі зворотними водами з очисних споруд, а також 

забрудненням річок чи інших водних джерел каналізаційними стоками або 

невідомими речовинами. Такі дії спричиняли забруднення поверхневих чи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-17
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підземних вод і водоносних горизонтів та, за оцінками правохоронних органів, 

створювали небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля. Нерідко 

поштовхом для реагування на факти забруднення ставали повідомлення про 

масову загибель водних живих організмів: риби, раків та ін. 

Найчастіше злочинне забруднення моря виявляється унаслідок 

несанкціонованого скидання баластних вод морськими суднами, а також 

забруднення нафтопродуктами, стічними, каналізаційними водами в акваторіях 

морських портів і територіях баз відпочинку, часто – за інформацією інтернет-

джерел.  

Кількість злочинів у сфері охорони атмосферного повітря демонструє 

найстрімкіше з усіх екологічних злочинів зростання – у 2002 р. було порушено 

лише одну справу за ст. 241 КК України, а у 2016 р. – обліковано 96 

проваджень. Велика частина порушених у 2016 р. проваджень стосувалась 

виготовлення приватними підприємствами на території Житомирської області 

деревного вугілля без належних на те дозвільних документів, що 

супроводжувалось забрудненням повітря шкідливими для життя, здоров’я 

людей або довкілля речовинами. Середній щорічний показник виявлення 

забруднення атмосферного повітря становив 19 злочинів. Загалом частка 

злочинів зазначеної категорії у загальній структурі екологічної злочинності 

протягом 2002–2016 рр. становила лише 0,9 %. 

Злочини у сфері охорони тваринного світу майже повністю представлені 

злочинним браконьєрством, а саме незаконним зайняттям рибним, звіриним 

або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК України) – 91,3 % і 

незаконним полюванням (ст. 248 КК України) – 8,3 % [439, с. 356]. На сьогодні 

зазначені посягання набули масового характеру, організованості та 

кримінального професіоналізму, завдаючи суспільству та державі істотної 

економічної та екологічної шкоди. Наслідками масштабного браконьєрства в 

Україні є різке зниження кількості диких тварин та запасів риби. 

На відміну від попередніх категорій злочинів браконьєрські посягання 

характеризуються доволі стабільними показниками: коливання рівня цих 
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злочинів відносно середньорічних показників є незначним. Проведення 

вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК 

України), яке теж належить до зазначеної групи злочинів, жодного разу не 

виявлялось. Також одиничними, незважаючи на збільшення фактів виявлення 

останніми трьома роками, є випадки обліку порушення ветеринарних правил 

(ст. 251 КК України) – 39 за 15 років. У цілому питома вага злочинів у сфері 

охорони тваринного світу у структурі екологічної злочинності становить 

27,7 %. 

Групу злочинів у сфері охорони рослинного світу утворює незаконна 

порубка лісу (ст. 246 КК України) – 96,5 %, знищення або пошкодження 

об’єктів рослинного світу (ст. 245 КК України) – 3,3 % та порушення 

законодавства про захист рослин (ст. 247 КК України) – 0,2 %. Незаконна 

порубка лісу є найпоширенішим екологічним злочином. Щороку виявляється в 

середньому 976 таких злочинів, а у 2016 р. було зафіксовано рекордне значення 

– 2313 злочини. Загалом група злочинів у сфері охорони рослинного світу має 

найбільшу частку серед інших екологічних злочинів – 44,1 %. 

Небезпечність вказаної категорії злочинів підсилюється уразливим 

станом найбільш значимого елементу рослинного світу України – лісу. Ліси є 

найпотужнішим з факторів, що стабілізують на певному рівні функціональну 

організацію природних екосистем, їх біорізноманіття, посилюють їхню 

стійкість до антропогенного впливу й змін клімату. Щодо стану лісів в Україні, 

то, за оцінками, наведеними в Національній доповіді про стан навколишнього 

природного середовища, у 2014 р. лісистість України (частка вкритих лісовою 

рослинністю земель у загальній площі території країни) становила 15,9 %. 

Порівняно із середньоєвропейськими показниками в нашій державі рівень 

лісозабезпечення є одним із найнижчих – на одного жителя припадає близько 

0,2 га лісів. Отже, Україна належить до лісодефіцитних країн [300, c. 106–107]. 

Крім стану лісів, загрозу для загального стану довкілля України 

становить ситуація з полезахисними лісовими смугами, що мають захищати 

сільськогосподарські угіддя від посухи та ерозії ґрунтів, адже такі лісосмуги 
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затримують сніг і зберігають вологу для майбутнього врожаю, не дають зливам 

змивати родючий ґрунт з полів, стримують вітер та пилові бурі. Площа 

полезахисних лісосмуг станом на 1 січня 2015 р. становила 446,1 тис. гектарів 

[300, c. 107]. У цих смугах практично не проводяться лісівничі заходи, вони 

нищівно вирубуються місцевими жителями для побутових потреб або для 

перепродажу як дров чи пиломатеріалу, а також знищуються пожежами від 

сільгосппалів. Загальні втрати у 12 регіонах становлять 10 071 гектарів [57]. 

Варто зауважити, що відповідно до диспозиції ст. 249 «Незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» КК 

України злочин, за вчинення якого встановлюється відповідальність у цій 

нормі, також можна віднести до злочинів у сфері охорони рослинного світу. Це 

стосується незаконного зайняття водним добувним промислом водних рослин і 

водоростей, які використовуються для виготовлення продуктів харчування, 

добрив, медичних препаратів і підлягають спеціальному правовому захисту. 

Водночас, погоджуючись із висловленою у кримінологічній літературі 

позицією [139, c. 72], зауважимо, що посягання на водний рослинний світ хоча 

формально й охоплюються поняттям злочинів у сфері охорони рослинного 

світу, проте через вкрай малу поширеність у кримінальній практиці є 

статистично незначущими, а відтак, такими, що не впливають на 

кримінологічну характеристику екологічної злочинності. Так, вивчення 

кримінальних справ і проваджень у сфері охорони рослинного світу не дало 

змоги виявити жодного посягання на рослинний світ, що кваліфікувався б за  

ст. 249 КК України. Відтак, з огляду на викладене, брати до уваги такі злочини 

під час кримінологічного аналізу не доцільно. 

Екологічні злочини у сфері охорони природних комплексів (екосистем), 

що складаються з різноманітних природних об’єктів, представлені умисним 

знищенням або пошкодженням територій, взятих під охорону держави, та 

об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України) і порушенням 

законодавства про континентальний шельф України (ст. 244 КК України).  
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Щороку обліковується в середньому 20 злочинів, передбачених ст. 252 

КК України. Найчастіше факти пошкодження об’єктів особливої охорони, 

зокрема Національних природних парків, природних заповідників, урочищ, 

ботанічних заповідників, ландшафтних заповідників, ландшафтних парків, 

ентомологічного заказників, ландшафтних заказників, пам’яток природи 

загальнодержавного значення пов’язані із завданням шкоди землям природно-

заповідного фонду та об’єктам рослинного світу під час незаконного 

проведення господарської діяльності (будівельних робіт, прокладання доріг, 

підземних комунікацій для поливу земельних паїв, розорювання земель) або 

незаконного добування корисних копалин (піску, каменю, крейди). Рідше 

злочини зазначеної категорії пов’язані з умисним знищенням таких об’єктів 

унаслідок підпалу. 

Норма, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення 

законодавства про континентальний шельф України, практично не 

застосовується – протягом аналізованого періоду справа та провадження за 

цією статтею порушувались лише двічі – у 2013 та 2016 рр. У минулому році 

провадження було порушено за фактом виявлення в районах Голицинського та 

Одеського газових родовищ у виключній (морській) економічній зоні України 

незаконної розвідки та розробки природних ресурсів, експлуатації установок і 

споруд в промислових цілях, а також знаходження на зазначеному місці 

бурових платформ, суден забезпечення, військового корабля без дозволу 

компетентних органів України. 

Частка цієї групи серед інших екологічних злочинів становить 0,9 %. 

Розраховані узагальнюючі показники структури ілюструє діаграма на рис. 3 

(дод. Б).  

Зважаючи на відносно незначні (порівняно з іншими видами екологічних 

злочинів) рівні злочинів, що в сукупності утворюють першу категорію 

екологічних злочинів (тобто ті, що мають узагальнений об’єкт посягання), на 

діаграмі вони об’єднані в одну групу, яка названа «злочини проти екологічної, 

ядерної, радіаційної, біологічної безпеки». 
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Зазначимо, що наведені показники структури екологічної злочинності 

стосуються її усереднених значень за весь аналізований період. Водночас 

структура злочинності – категорія динамічна, тому кількісні зрушення в 

структурі екологічної злочинності протягом 15 останніх років свідчать як про 

зміну об’єктивних тенденцій та закономірностей, так і про результативність 

правозастосовної практики. 

Відтак, аналіз динаміки абсолютних показників окремих категорій 

екологічних злочинів, а також змін їхньої питомої ваги в структурі всієї 

екологічної злочинності дає змогу виявити її тенденції розвитку. 

Для узагальненого аналізу зміни структури сукупності в часі 

використовують різні узагальнюючі показники структурних зрушень. 

У міжнародній статистичній практиці найчастіше розраховують 

запропонований Л. С. Казинецем лінійний і квадратичний коефіцієнти 

абсолютних структурних зрушень, кожен з яких має значення для 

характеристики трансформацій досліджуваного явища [319, c. 478]. 

Лінійний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень розраховується за 

формулою: 

                                                                                                                           (2.1)                                                                                        

n

dd
Lŕáń

 


12
, 

де 12 dd   – модуль абсолютного приросту долей (питомої ваги) у поточному 

періоді порівняно з базисним; n – кількість виділених елементів сукупності. 

Відповідно до значень питомої ваги кожної категорії екологічних 

злочинів у 2002 та 2016 рр. (табл. 1 дод. Б) сума модулів абсолютних приростів 

долей усіх складових екологічної злочинності становить 70,12 %. Зважаючи на 

те, що для визначення структури екологічної злочинності нами обрано 8 її 

складових елементів, лінійний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень 

становитиме 8,77 %. 

Розрахований показник є середнім арифметичним абсолютних приростів 

питомої ваги всіх частин досліджуваного нами явища – екологічної 
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злочинності. Він показує, на скільки відсоткових пунктів у середньому 

відхиляється одна від іншої питома вага всіх частин екологічної злочинності за 

досліджуваний період. 

Квадратичний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень 

розраховується за формулою: 

                                                                                                                           (2.2) 

n

dd
ŕáń

 


2)12(
  

Як зазначається в науковій літературі, формула (2.2) є окремим випадком 

формули простого середнього квадратичного відхилення в умовах вимірювання 

абсолютних структурних зрушень. 

Квадратичний коефіцієнт абсолютних структурних зрушень дає 

можливість кількісно оцінити, на скільки відсоткових пунктів у середньому 

відхиляються один від одного питомі ваги частин у порівнюваних сукупностях. 

Цей показник чутливіше вловлює коливання структури як у пріоритетних, так і 

в малозначущих категоріях [160, c. 67]. 

У нашому випадку квадратичний коефіцієнт абсолютних структурних 

зрушень між 2016 та 2002 рр. становив 14,19 %. 

Отже, наведені розрахунки лінійного та квадратичного коефіцієнтів 

абсолютних структурних зрушень (у відсоткових пунктах) дають змогу 

отримати зведену оцінку швидкості зміни питомої ваги окремих частин 

сукупності та дійти висновку щодо суттєвого розміру структурних зрушень 

екологічної злочинності за порівнюваний період. 

Графічно структурні зрушення екологічної злочинності за досліджуваний 

період ілюструють рис. 5 і 6 (дод. Б), а співвідношення долей усіх складових 

екологічної злочинності у 2002 та 2016 рр. – рис. 4 (дод. Б.)  

Аналіз кількісних показників структурних зрушень екологічної 

злочинності дає змогу оцінити тенденції окремих категорій екологічних 

злочинів. 
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Найвагомішими зрушеннями є зміни, що стосуються злочинів у сфері 

охорони тваринного та рослинного світу. Так, якщо частка злочинів у сфері 

охорони рослинного світу, представлених переважно незаконною порубкою 

лісу, збільшилась у структурі екологічної злочинності протягом аналізованого 

періоду на 16,5 %, то частка злочинів у сфері охорони тваринного світу, 

навпаки, зменшилась на 34,6 % – з 47,7 % у 2002 р. до 13,1 % у 2016 р. 

Також більше ніж утричі зросла частка злочинів у сфері охорони надр – з 

4,3 до 15,3 %. 

Загалом зазначені три категорії злочинів становлять переважну більшість 

з усіх облікованих екологічних злочинів. На частку вказаних злочинів припадає 

94,6 % від усіх екологічних, вчинених в Україні у 2002 р., та 87,5 % – у 2016 р.  

Відтак, залишаються актуальними оцінки правозастосовної практики у 

природоохоронній сфері як за радянських часів [529, c. 267], так і в незалежній 

Україні [335, c. 79]: застосовуються норми про відповідальність за злочини, 

пов’язані з незаконним заволодінням природними ресурсами. 

Варто також погодитись із висловленою в літературі думкою, що таке 

зміщення пріоритетів на протидію незаконному видобутку природних ресурсів, 

без приділення уваги боротьбі із забрудненням природного середовища, 

пояснюється не тільки недостатньою увагою до екологічних проблем, а й 

слабкою судовою перспективою кримінальних справ про злочинне забруднення 

довкілля. І це пов’язано також із дефіцитом спеціального професіоналізму 

слідчих, труднощами проведення дорогих експертиз, закріплення доказів, 

поганою якістю матеріалів, що надходять з контролюючих органів. У 

результаті кримінальні справи про злочинне забруднення на стадії 

розслідування набагато частіше припиняються, ніж доходять до суду [529, 

c. 267]. 

Водночас динаміка структурних зрушень усередині самої екологічної 

злочинності, що досліджувалась як нами [462, с. 84–103], так і іншими 

авторами [277, c. 83] вказує й на позитивні тенденції щодо збільшення кількості 

виявлених високолатентних злочинів, пов’язаних із забрудненням або 
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знищенням окремих об’єктів довкілля чи створенням такої загрози, а також 

проти екологічної безпеки населення. Йдеться про злочини у сфері охорони 

земель, вод і атмосферного повітря, частки яких збільшились у кілька разів. 

Щодо злочинів проти екологічної, ядерної, радіаційної, біологічної 

безпеки зауважимо, що хоча їхні відносні показники дещо зменшились – на 

0,5 %, абсолютна кількість виявлених злочинів зросла з 27 у 2002 р. до 66 у 

2016 р. 

Зазначимо, що аналіз окремих показників екологічної злочинності, 

зокрема динаміки та структурних зрушень, не повною мірою відповідає вимозі 

порівнянності даних. Так, унаслідок неповноти статистичної інформації (через 

окупацію АРК та відсутність інформації з окремих регіонів Донецької та 

Луганської областей) дані, що піддаються аналізу протягом трьох останніх 

років, не охоплюють усю територію України, а отже, не є статистично 

порівнянними. Однак, з огляду на масштаби цих територій, будемо вважати 

вплив названих факторів на отримані показники структури незначним, а наше 

дослідження – репрезентативним. 

Складовим елементом кримінологічної характеристики екологічної 

злочинності є також дослідження її географії, тобто просторово-тимчасового 

розподілу проявів екологічної злочинності за певним кримінологічно 

значущими критеріями (рівень, динаміка, структура), що зумовлений 

специфікою різних регіонів України. 

За визначенням А. М. Бабенко, аналіз регіональних особливостей 

злочинності становить складний, багатогранний, але водночас і найбільш 

повний, точний і системний аналіз злочинності. Він дає змогу не лише виявити 

територіальну специфіку злочинності у відносно однорідних територіально-

просторових системах, а й розкрити її індивідуальні особливості порівняно з 

іншими регіонами, продемонструвати її закономірності, видові особливості 

окремих видів злочинності. Це, у свою чергу, допомагає уникнути шаблонності 

в діяльності правоохоронних органів, підійти більш виважено й 
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диференційовано до програмування, планування й організації запобігання 

злочинності з урахуванням умов конкретних регіонів [11, c. 87]. 

Регіональні відмінності стану злочинності, її детермінант та запобіжної 

діяльності ставали предметом досліджень багатьох науковців. Серед 

вітчизняних дослідників варто відзначити А. М. Бабенко [11, c. 87], котрий на 

рівні докторської дисертації запропонував методику дослідження регіональних 

особливостей злочинності та факторів, що на неї впливають на регіональному 

рівні. Автором, зокрема, представлено результати територіального розподілу 

загальної злочинності, рецидивної, насильницької, злочинності неповнолітніх, 

злочинності у сфері обігу наркотиків, у сфері службової діяльності тощо. 

Водночас проблеми географії екологічної злочинності залишились поза увагою 

автора. 

Вивченню територіальних відмінностей злочинного забруднення 

довкілля в Україні було приділено увагу в роботі О. В. Мельник [277]. 

Дослідженню регіональних аспектів злочинів проти довкілля були присвячені 

також дисертації Г. С. Поліщука [335] та Н. Г. Іванової [139]. Разом із тим вони 

ґрунтувались на матеріалах окремих регіонів України (Причорноморського та 

Донецького). Комплексне дослідження територіального розподілу екологічної 

злочинності в Україні дотепер не здійснювалось.  

Отже, дослідження сучасної ситуації щодо територіального розподілу 

проявів екологічної злочинності в Україні є актуальним і доцільним, адже дає 

змогу оцінити її стан більш повно та змістовно. 

Для дослідження географії екологічної злочинності доцільне 

застосування відносних показників, у яких ураховується різниця між кількістю 

населення в окремих територіальних одиницях, а саме спеціальні коефіцієнти 

злочинності, що дає змогу виявити кримінальну враженість певного регіону та 

провести порівняльний аналіз стану екологічної злочинності на різних 

територіях. 

Зіставлення рівня облікованих екологічних злочинів у різних областях 

України дає можливість визначити регіони, в яких зазначені посягання є 
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найбільш поширеними. Так, за 2014–2016 рр. найвищими середньорічними 

значеннями характеризувались Рівненська (255), Львівська (209) та 

Дніпропетровська (206) області, найнижчими – місто Київ (43), Кіровоградська 

(49) та Тернопільська (51) області. 

Розраховані середні спеціальні коефіцієнти екологічної злочинності 

дають змогу дійти дещо інших висновків стосовно інтенсивності екологічної 

злочинності в окремих регіонах України. Результати розрахунків і ранжування 

отриманих результатів наведено в табл. 1–3 (дод. В). 

Графічно територіальний розподіл проявів екологічної злочинності 

протягом 2014–2016 рр. проілюстровано на рис. 1 (дод. В). 

Відповідно до проведених автором розрахунків, до першої квінти з 

найвищими показниками інтенсивності екологічної злочинності (червоний 

колір на картограмі) увійшли Рівненська (22), Херсонська (16,9) та 

Житомирська (14,6) області. Другою за ранжуванням спеціального коефіцієнта 

екологічної злочинності є квінта (на картограмі – помаранчевий колір), яку 

утворюють Полтавська (13), Івано-Франківська (12,6), Волинська (12,4), 

Чернігівська (12,1) та Закарпатська (11,7) області. До третьої квінти (жовтий 

колір) належать Київська (11,2), Луганська (10,3), Черкаська (9,8), 

Миколаївська (9,5), Запорізька (8,9). Четверту квінту (зелений колір) 

становлять Сумська (8,7), Львівська (8,2), Хмельницька та Чернівецька (обидві 

– 6,9), Дніпропетровська (6,3) та Донецька (5,4). До групи областей, що 

характеризуються найнижчими показниками інтенсивності (блакитний колір), 

віднесено Кіровоградську (5), Тернопільську (4,8), Одеську (4,7), Харківську 

(4,1), Вінницьку (3,2) області та місто Київ (1,5). 

Аналіз територіального розподілу екологічної злочинності доцільно 

проводити як у цілому щодо екологічних злочинів усіх категорій, так і стосовно 

окремих видів. 

Вивчення територіальних відмінностей у розподілі найпоширеніших 

видів екологічних злочинів дало автору можливість дійти таких висновків. 

Найвищими показниками інтенсивності незаконної порубки лісу 
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характеризуються Херсонська, Івано-Франківська та Волинська області. Щодо 

порушення правил охорони або використання надр такими областями є 

Рівненська, Житомирська та Івано-Франківська області. Стосовно незаконного 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом – 

Полтавська, Черкаська та Херсонська області. 

Названі регіональні відмінності екологічної злочинності, очевидно, 

зумовлені природно-географічними особливостями окремих регіонів України, 

що й визначають інтенсивність кримінальних практик певного виду в 

конкретних адміністративно-територіальних одиницях. 

Детальну інформацію щодо розрахунку спеціальних коефіцієнтів 

окремих видів екологічних злочинів наведено в табл. 4–6 (дод. В). 

Отже, проведений аналіз показників, що відображають географію 

екологічної злочинності в Україні, дає підстави для з’ясування певних її 

характеристик, що є спільними для різних адміністративно-територіальних 

одиниць, а також окремих специфічних ознак, які характеризують поширеність 

екологічних злочинів у окремих регіонах країни. 

Підсумовуючи розглянутий матеріал, слід зазначити, що кримінологічна 

характеристика екологічної злочинності, зокрема її структурний та 

територіальний аналіз, є основою для розроблення та здійснення заходів 

запобігання злочинам цієї категорії, адекватних законодавчих, правозастосовних, 

організаційних й інших заходів протидії екологічній злочинності. 

 

2.3 Проблема латентності екологічної злочинності 

 

Розв’язання екологічних проблем, які гостро постали перед українською 

державою та значною мірою є наслідком масштабної екологічної злочинності, 

передбачає аналіз та оцінку показників, що її характеризують. Основним 

джерелом кримінологічної інформації, використовуваної під час аналізу 

злочинності, у тому числі екологічної, є відповідні статистичні відомості. 

Водночас при дослідженні сучасного стану екологічної злочинності, а також її 
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прогнозуванні виникає запитання: наскільки об’єктивно відображають 

статистичні відомості, що формуються самими правоохоронними органами, 

реальну ситуацію щодо поширеності екологічних злочинів. 

Аналіз наукових публікацій присвячених цій проблемі, а також власні 

емпіричні дослідження дають авторові підстави для негативної відповіді на це 

запитання. Причиною цього є значна кількість екологічних злочинів, що 

залишились латентними [479, c. 62]. Як засвідчують різноманітні 

кримінологічні джерела, за межами офіційного статистичного обліку 

опиняється багато фактично вчинених суспільно небезпечних діянь, що 

становлять масив латентної складової екологічної злочинності. Саме тому 

вивчення латентної злочинності є головним чинником повноти знань щодо 

феномену екологічної злочинності, а відтак, важливою умовою ефективності 

протидії їй. 

Проблема латентності злочинності стала об’єктом монографічних i 

дисертаційних досліджень таких кримінологів, як Р. М. Акутаєв, 

Ю. Д. Блувштейн, І. М. Даньшин, Г. Й. Забрянський, А. Ф. Зелінський, 

С. М. Іншаков, О. Г. Кальман, М. П. Клейменов, П. О. Кривєнцов, 

О. О. Ковалкін, А. О. Конєв, О. М. Ларін, Д. А. Лі, В. В. Лунєєв, 

Г. А. Матусовський, Б. В. Муслов, В. Ф. Оболенцев, В. М. Попович, 

С. М. Храмова та ін. [3; 33; 90; 119; 127, с. 37; 135, с. 110–111; 144, с. 51; 152; 

198; 161; 175; 137; 246; 262; 272; 288; 305; 346, с. 107; 522]. 

Стосовно латентності екологічної злочинності варто зауважити, що ця 

проблема досліджувалась на регіональному рівні або щодо окремих категорій 

екологічних злочинів такими науковцями, як З. Б. Бахмудов, Н. Г. Іванова, 

О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, В. М. Раднаєв [27; 138; 276; 338; 386]. Однак 

комплексно проблема латентності екологічної злочинності в цілому, фактори, 

що її зумовлюють, і механізм латентизації досліджена не була. 

Розглядаючи термін «латентна злочинність» варто зауважити, що в основі 

його перебуває слово «латентність» (від лат. latens – який не виявляється 

зовнішньо, прихований) [405, т. 4, с. 453], що застосовується у біології, хімії, 
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медицині та інших науках, для визначення проблеми, пов’язаної з прихованими 

процесами. Щодо вживання у кримінологічній термінології словосполучення 

«латентна злочинність» заслуговує на увагу позиція, озвучена 

Д. А. Шестаковим: «навряд чи можна говорити про «латентну злочинність». 

Говорити слід про латентні злочини (незареєстровану частину всієї сукупності 

злочинів або масиву злочинності) або, ще краще, про латентну частину 

злочинності (латентність злочинів плюс латентність їхніх причин)» [531, 

с. 132]. З огляду на логічність зазначеного судження, вважаємо коректнішим 

вживання словосполучення «латентність злочинності», що позначає її суттєву 

ознаку, яка вказує на реальне існування певної необлікованої частини 

злочинності. 

У кримінологічній науці поняття латентної злочинності визначалось по-

різному. 

Так, Г. І. Забрянський і О. С. Шляпочніков під латентною злочинністю 

розуміють сукупність кримінально караних діянь, що не були виявлені, з будь-

яких причин, правоохоронними органами [119, с. 98–99]. Вважаючи таке 

розуміння латентної злочинності неповним, О. М. Ларін визначає латентний 

злочин як такий, що не відомий органам, яким законом надано право 

розслідувати або розглядати справи про вчинені злочини, та пропонує віднести 

до латентних і ті злочини, які стали відомими правоохоронним органам, але з 

тих чи інших причин приховані працівниками цих органів від обліку [240, 

с. 107]. Додатковими ознаками доповнює поняття латентної злочинності 

А. О. Конєв, розуміючи її як сукупність злочинів із незакінченим терміном 

давності, що були виявлені за допомогою цілеспрямованих оперативних та 

інших дій компетентних правоохоронних органів, хоча інформація про них із 

певних причин і не надходила до цих органів від громадян, установ, 

підприємств, а також злочини із закінченим терміном давності, які так і не 

стали відомими [174, с. 33]. Видається, такий підхід недостатньо розкриває 

сутність латентної злочинності, залишаючи поза увагою штучно-латентний її 

різновид. 
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Доволі деталізованим є визначення, запропоноване Б. В. Мусловим: 

«латентна злочинність – це об’єктивне соціально-правове явище, що має свої 

якісні та кількісні характеристики та є сукупністю суспільно небезпечних 

діянь, не виявлених і не врахованих правоохоронними органами, 

відповідальність за які передбачена чинним Кримінальним кодексом» [288, 

с. 5]. Як бачимо з наведеного визначення, автор виокремлює такі специфічні 

ознаки латентної злочинності, як невиявленість і неврахування 

(необлікованість), що полягають у відсутності фіксації відомостей про злочини 

з боку органів, котрі ведуть їх реєстрацію та облік, за відсутності порушених за 

цими фактами кримінальних проваджень. 

А. П. Закалюк під латентною злочинністю розуміє частку злочинності, 

що становить сукупність злочинів різних видів, які вчинені, але з різних причин 

не стали предметом передбаченого законом реагування у вигляді порушення 

кримінально-процесуального провадження та притягнення винних у їхньому 

вчиненні до відповідальності [120, с. 177].  

На нашу думку, недостатньо обґрунтовано визначати латентну 

злочинність через категорію «притягнення винних у їхньому вчиненні до 

відповідальності». За такого розуміння латентної злочинності порушуються 

логічні правила поділу понять, адже розподіл відбувається за двома критеріями 

– не тільки облік, а й притягнення винних до відповідальності. Саме тому 

випадки непритягнення особи, котра фактично вчинила злочин, до 

відповідальності (і навіть не встановлення її) не повинні бути критерієм 

віднесення злочину до розряду латентних. Отже, якщо провадження у зв’язку з 

певними процесуальними причинами не було закінчено обвинувальним 

вироком суду, це не дає підстави вважати вчинений злочин латентним. На наш 

погляд, наявний в аналізованому випадку поділ понять є некоректним, а відтак 

при визначенні латентної злочинності застосовуватись не може. 

У зв’язку з цим заслуговує на увагу дефініція, сформульована 

В. Ф. Оболенцевим: «латентна злочинність – це сукупність фактично вчинених, 

однак не виявлених або таких, що внаслідок інших певних обставин не стали 
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відомими правоохоронним і судовим органам, злочинів, відомості про які у 

зв’язку з цим не відображаються в офіційній кримінально-правовій 

статистичній звітності» [305, с. 6]. Подібними, хоча й лаконічнішими є 

визначення О. М. Джужи, О. Г. Кальмана, Б. Я. Гаврилова, С. М. Іншакова [233, 

с. 219; 143, с. 98; 58, с. 16; 241, с. 14], які поряд з іншими авторами акцентують 

увагу на основній ознаці латентної злочинності – невідображення 

(необлікованість) злочинів у офіційній статистичній звітності. 

Актуальність вивчення проблеми латентності злочинності, у тому числі 

екологічної, визначається необхідністю реалізації відправних принципів 

кримінально-правової політики, зокрема принципу невідворотності 

кримінальної відповідальності особи, котра вчинила злочин. З огляду на 

надзвичайно високий рівень латентності екологічних злочинів, що в науковій 

літературі визначається як такий, що дорівнює 95–99 %, зазначений принцип 

має декларативний характер. Латентна (прихована) екологічна злочинність, яка 

становить разом із зареєстрованою фактичну злочинність, з низки причин 

створює перепони для адекватної боротьби зі злочинними посяганнями на 

довкілля. Не маючи відомостей про фактичні розміри екологічної злочинності, 

її рівень, структуру, динаміку, неможливо визначити потрібні для боротьби з 

нею кількість сил і коштів правоохоронних та інших органів, їх концентрацію 

на окремих напрямах цієї діяльності. Не будучи достатньо проінформованим 

про стан екологічної злочинності й не маючи достовірного кримінологічного 

прогнозу на майбутнє, суспільство і керівництво країни не можуть уявити всієї 

гостроти проблеми. Саме тому не залучаються повною мірою соціальні й 

державні інститути на боротьбу з цим явищем. Немає також можливості для 

розроблення правильної тактики і стратегії протидії екологічній злочинності, у 

тому числі правозастосовної і законодавчої діяльності. Неможливо реально 

оцінити ефективність екологічної профілактики та дієвість екологічного 

законодавства [338, с. 86]. 

Крім того, численні факти нереагування правоохоронних органів на 

вчинені екологічні злочини, стаючи відомими населенню, знижують довіру до 
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правоохоронної діяльності. Все це в сукупності з очевидними наслідками 

названих посягань негативно впливає на соціально-психологічний клімат у 

суспільстві та зумовлює недовіру громадян до здатності держави забезпечити 

їхню безпеку від злочинних проявів. 

При цьому екологічна, економічна, соціальна, політична та моральна 

шкода від латентної складової злочинності за масштабами не тільки не 

поступається, а навпаки, перевищує аналогічні наслідки зареєстрованої частини 

злочинності, зважаючи на те, що латентність, беручи участь у формуванні 

причинного комплексу злочинності, є однією з форм її самодетермінації [484, 

с. 201]. 

Очевидно, протидія екологічній злочинності була б ефективнішою, якби 

охоплювала відповідні заходи щодо латентної її складової. 

Аналіз латентної злочинності свідчить про те, що офіційна статистика не 

повною мірою відображає кримінологічні реалії, статистичні відомості 

коригуються відповідно до установок зацікавлених осіб. Як зауважує 

С. М. Іншаков, механізмами корекції офіційної звітності є приховування від 

обліку заяв громадян про злочини, а також зниження активності щодо 

виявлення незаявлених злочинів [132, с. 9]. 

У зв’язку з цим цікавими та корисними є дослідження структури 

фактичної та зареєстрованої злочинності й зіставлення їхніх показників. 

Проведений І. В. Максименко аналіз розподілу фактичної та зареєстрованої 

злочинності в РФ за критерієм сфер суспільного життя, в яких проявляється 

злочинність і яким вона завдає шкоди (економіка, політика, державне 

управління) [266, с. 151], дає змогу дійти висновку про належність до найбільш 

латентних злочинів діянь корупційної спрямованості (2 % у зареєстрованій 

злочинності й 6 % – у фактичній) та екологічних злочинів (2 % у зареєстрованій 

злочинності й 5 % – у фактичній). 

Зазначені дослідження є, вочевидь, актуальними, адже, за слушним 

висловлюванням С. М. Іншакова, «не тільки розвиток чистої кримінологічної 

теорії, а й емпірика, цифри, що характеризують латентність злочинності, 
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можуть змінити уявлення як про масштаби цього явища, так і про сутність 

злочинності, а також про принципові аспекти взаємодії соціуму і злочинності» 

[531, с. 141]. 

Саме тому важливим є пошук оптимального дослідницького 

інструментарію для емпіричного вимірювання реального стану злочинності. Це 

є, на думку С. М. Храмова, одним із перспективних напрямів сучасних 

кримінологічних досліджень [522, с. 55]. 

Однією з найсуттєвіших проблем при цьому є необхідність пошуку 

відповідних методик, які б із максимальною точністю дали б можливість 

виявляти сутнісні характеристики латентної злочинності, насамперед, її 

масштаби, структуру, детермінуючі фактори. 

У США, Великій Британії та інших країнах основою для оцінок рівня 

латентності злочинності та факторів латентності є вивчення процесів 

віктимізації: щороку проводяться опитування населення (victimology survey), 

чи постраждали респондент і члени його сім’ї від злочину протягом року. Ці 

опитування забезпечуються багатомільйонним бюджетним фінансуванням. Їхні 

результати публікуються в щорічних статистичних збірниках і мають 

практично той самий статус, що й офіційні статистичні звіти. З 1989 р. 

періодично проводяться міжнародні дослідження такого роду (UNICRI) [228, 

с. 204–205]. 

Застосування цього методу дослідження є неможливим на практиці щодо 

екологічних злочинів, у яких немає чітко визначеного потерпілого суб’єкта. 

Тому прийнятнішим для дослідження латентності екологічної 

злочинності є метод експертних оцінок, що полягає в узагальненні думок 

наукових і практичних працівників, спеціально відібраних за ознаками стажу, 

кваліфікації, кола інтересів і знань, щодо істинних параметрів злочинності або 

окремих її видів, а також щодо процесів та явищ, що зумовлюють її латентність 

[479, с. 63]. 

Цінність цього соціологічного методу вимірювання латентної 

злочинності полягає передусім у тому, що висококваліфікований фахівець, 
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висловлюючи думку про досліджуване явище чи подію, використовує не тільки 

офіційні дані, а й свої знання, досвід, інтуїцію. Проблемою застосування цього 

методу є складнощі, пов’язані з пошуком значної кількості достатньо 

кваліфікованих експертів, здатних до об’єктивної оцінки правозастосовної 

діяльності, зокрема у сфері охорони довкілля, а також подальше їх опитування. 

Для визначення рівня латентності екологічної злочинності методом 

експертних оцінок нами за розробленою анкетою (дод. Е) було опитано 137 

керівників місцевих прокуратур України та 98 їх перших заступників (разом 

235 респондентів), які представляли всі регіони України (за винятком 

анексованої АРК та окремих територій Донецької та Луганської областей, де 

здійснюється антитерористична операція). Крім того, як експерти до 

опитування були залучені 12 суддів, 37 слідчих національної поліції, 14 

працівників органів екологічного контролю та 23 науковці. 

З метою оцінки відносних показників фактичної (з урахуванням 

латентної складової) екологічної злочинності нами було поставлено питання 

респондентам-експертам оцінити рівень поширеності основних категорій 

злочинів (включно з екологічними). Зведені результати опитування, а також 

індекси поширеності, тобто показники, отримані внаслідок перетворення 

результатів опитування до порівнянного виду шляхом введення єдиної одиниці 

виміру (бальної оцінки поширеності злочинів), наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Поширеність окремих категорій злочинів 

(за результатами експертного опитування) 

Категорія злочинів 
Широко 

поширені 

Помірно 

поширені 

Практично не 

поширені 

Кількість 

балів 

Насильницькі злочини 55 139 22 1212 

Корисливі злочини 223 4 0 2027 

Злочини у сфері службової 

діяльності 
20 148 35 955 

Злочини проти громадської 

безпеки, громадського порядку 

та моральності 

27 123 62 920 

Екологічні злочини 37 103 73 921 

Наркозлочини 101 88 8 1357 
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Отже, поширеність екологічних злочинів була оцінена експертами 

близькою за рівнем до злочинів у сфері службової діяльності та злочинів проти 

громадської безпеки, громадського порядку та моральності, частка яких у 

структурі загальної злочинності, за даними офіційної статистики, є у 5–7 разів 

більшою за частку екологічних злочинів. 

Подальша статистична обробка отриманих результатів фактичної 

поширеності екологічних злочинів дала змогу отримати оціночну частку 

екологічної злочинності у структурі загальної злочинності – 10,6 %. 

Розрахований показник різко контрастує з відомостями офіційної статистики, 

відповідно до яких питома вага екологічної злочинності становить близько 

0,6 %. Водночас інші автори називають і більші цифри. Так, на думку 

О. М. Плешакова, Д. Б. Міннігулової та інших російських дослідників, з 

урахуванням латентності цей показник становить не менше 15–20 % [324, с. 5; 

280, с. 48]. 

Спрямованість діяльності щодо мінімізації латентної складової 

екологічної злочинності слід визначити з урахуванням причин і механізмів 

латентизації екологічних злочинів, які у зв’язку з цим постають основним 

критерієм структурування, класифікації латентної злочинності.  

Структурування латентної злочинності є одним із різновидів 

кримінологічної класифікації. Її значення полягає не тільки в тому, що 

внаслідок розподілу за кримінологічно значущими критеріями латентні 

злочини виокремлюються із загального масиву та групуються за певними 

видами, а й у тому, що завдяки чіткій стрункій класифікації латентна 

злочинність стає доступнішою для системного аналізу факторів, що 

зумовлюють її, а відтак і ефективних запобіжних заходів.  

У науковій літературі існують декілька варіантів поділів латентної 

злочинності. Кожен із них спрямований на встановлення певних 

закономірностей, властивих прихованим від обліку суспільно небезпечним 

посяганням. 
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Так, В. В. Лунєєв вважає, що латентну злочинність утворюють: «1) 

незаявлені злочини – коли потерпілі, свідки, посадові особи та інші громадяни, 

обізнані про вчинений злочин, не повідомляють щодо його вчинення в 

правоохоронні органи; 2) необліковані злочини – коли правоохоронні органи, 

отримавши повідомлення про вчинений злочин, не реєструють і не розслідують 

їх; 3) невстановлені злочини – коли правоохоронні органи зареєстрували і 

розслідували злочин, але через небажання, слабку професійну підготовку або 

помилкову кримінально-правову кваліфікацію не встановили події або складу 

злочину» [260, с. 38]. Подібний підхід (цей різновид латентності визначається 

як граничні ситуації, погранична, межова латентність, перманентно-латентні 

злочини) підтриманий також іншими авторами [204, с. 113–115]. 

У п. 4 Розділу V Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (ЄРДР) [342] зазначено, що до загальної кількості 

облікованих у звітності кримінальних правопорушень не входять 

правопорушення, кримінальні провадження за якими закрито за підставами 

відсутності події кримінального правопорушення або відсутності в діянні 

складу кримінального правопорушення (п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України). На 

нашу думку, зазначена категорія латентності не потребує виокремлення та 

може бути об’єднаною з другою категорією, адже для обох категорій спільним 

є інформування правоохоронних органів про вчинений злочин. 

Доволі поширеною в кримінологічній літературі є триланкова 

класифікація, де третій різновид латентності – «погранична латентність» 

розуміється як сукупність злочинів, що фактично відбулися, але потерпілі не 

усвідомлюють цього [232, с. 70]. 

А. П. Закалюк зазначений варіант класифікації слушно піддав критиці, 

адже «деякі із запропонованих груп, зокрема межова латентність, не мають 

чітких критеріїв виділення» [120, с. 178–179]. Автором запропоновано інший 

варіант поділу латентних злочинів залежно від причин і механізмів їхньої 

латентизації: 
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1.Злочинні прояви, які з низки причин (вчинення з необережності, 

правова некомпетентність тощо) помилково не сприймаються як передбачені 

Кримінальним кодексом України кримінально карані діяння. 

2.Злочини, про які потерпілі з різних мотивів не повідомляють 

компетентним органам. 

3.Злочини, в яких немає персоніфікованого потерпілого суб’єкта, 

заінтересованого повідомляти про їхнє вчинення. 

4.Злочини, факт вчинення яких відомий обмеженому колу осіб або лише 

винуватцям, проте через вжиття ними спеціальних заходів щодо 

нерозповсюдження відомостей про згадані прояви, а також через 

незаінтересованість у цьому потерпілих, повідомлення про злочини не 

надходять до правоохоронних органів. 

5.Злочини, інформація про які відома правоохоронним органам, але вони 

(помилково або свідомо) не оцінені ними у встановленому кримінально-

процесуальному порядку як кримінальні карані діяння та залишені поза 

обліком. Це так звані «приховані» злочини. 

6.Злочини, стосовно яких прийнято необґрунтоване процесуальне 

рішення щодо відсутності події або складу злочину [120, с. 179]. 

Дещо спрощеною, на відміну від попередньої, є класифікація латентної 

злочинності запропонована В. Ф. Оболенцевим: 1) природна латентність – 

сукупність фактично вчинених злочинів, про які ні правоохоронним органам, ні 

посадовим особам, ні громадянам нічого невідомо; 2) штучна латентність – 

злочини, відомі окремим громадянам і посадовим особам, але ні ті, ні інші з 

різних мотивів не повідомляють про них у відповідні органи; 3) латентність як 

сумiжний стан – злочинні діяння, факт вчинення яких став відомий потерпілим 

чи стороннім особам, але той, хто виявив їх, через неясність ситуації чи 

неправильну правову оцінку не повідомляє про це в органи кримінальної 

юстиції; 4) приховування злочинів від обліку – злочини, про які органу, що 

веде боротьбу зі злочинністю, стало відомо, але його представник з різних 

причин не реєструє виявлений злочин [305, с. 71–72]. 
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Найпростіший із варіантів класифікації та, на наш погляд, найточніший – 

розподіл на злочини, про вчинення яких співробітники правоохоронних органів 

не отримали інформацію (природно-латентні), та злочини, що стали відомими 

правоохоронним органам, але які внаслідок різних причин залишилися за 

рамками законного реагування (штучно-латентні) [441, с. 198]. 

У кримінологічної літературі з цього приводу зазначається, що 

«прихована частина злочинності утворюється за рахунок злочинів і їхніх різних 

сукупностей, котрі вчинені, але щодо яких не стало відомо правоохоронним 

органам. Приховувана частина злочинності охоплює злочини та їх сукупності, 

що стали відомими правоохоронним органам, але які з різних причин не 

відображені в статистиці злочинності» [201, с. 135]. 

Існування латентної злочинності зумовлено певними процесами і 

явищами, правильне визначення яких істотною мірою визначає ефективність 

діяльності щодо мінімізації її рівня. Під факторами існування латентної 

злочинності у кримінологічній науці розуміється сукупність обставин 

соціального, історичного, організаційного, кадрового, матеріального, 

правового, соціально-психологічного, технічного та іншого характеру, що 

заважають її виявленню, реєстрації та обліку злочинів, а також їх розкриттю, у 

тому числі забезпеченню повноти й всебічності розкриття [200, с. 137–141]. 

Аналіз публікацій, присвячених цій проблематиці, вивчення різних 

підходів, присвячених факторам (причинам) латентної злочинності, дав змогу 

виокремити, розглянути та порівняти найбільш значущі фактори латентної 

екологічної злочинності [476, с. 98–101]. Ґрунтуючись на поділі латентних 

злочинів залежно від причин і механізмів їхньої латентизації на природно-

латентні та штучно-латентні, слід відмежувати й визначити фактори 

прихованої екологічної злочинності та фактори приховуваної екологічної 

злочинності. 

У першому випадку йдеться про сукупність обставин (чинників), через 

які співробітники правоохоронних органів не отримали інформацію про 

вчинення екологічного злочину. У другому випадку йдеться про фактори, 
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внаслідок дії яких відомі правоохоронним органам екологічні злочини не були 

обліковані в офіційній статистиці. 

У науковій літературі висвітлено спроби оцінити співвідношення 

структурних складових латентної злочинності. Так, колектив відділу латентної 

злочинності та кримінологічного прогнозування науково-дослідного інституту 

Академії Генеральної прокуратури РФ отримав такі показники розподілу 

латентних злочинів за джерелами латентності: незаявлена латентна злочинність 

– 62 %; невиявлена – 21 %; прихована – 17 % [266, с. 148]. Отже, з огляду на 

наведені вище міркування щодо доцільності розгляду невиявлених і 

прихованих злочинів як різновидів штучно-латентних злочинів, природно-

латентні злочини співвідносяться зі штучно-латентними як 1,63 : 1. Зауважимо, 

що йдеться про структуру латентності загальної злочинності. 

У процесі емпіричного дослідження латентності екологічної злочинності 

нами також вивчалась її структура, для чого респондентам-експертам, якими 

було обрано керівників місцевих прокуратур України та їх перших заступників, 

суддів, слідчих національної поліції, органів екологічного контролю та 

науковців, пропонувалось визначити, які види латентності найхарактерніші для 

окремих видів екологічних злочинів. З метою більш деталізованого з’ясування 

структури латентності в анкеті виокремлювались п’ять основних категорій 

екологічних злочинів: браконьєрство; незаконна порубка лісу; забруднення 

довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, побутовими відходами та ін.); 

екологічний вандалізм (знищення або пошкодження об’єктів довкілля); 

порушення правил охорони надр, незаконне видобування корисних копалин 

(бурштину, вугілля, піску тощо). 

Зведення та подальша статистична обробка отриманих результатів дали 

змогу отримати показники, які наведено в табл. 2.4. 

Розглядаючи фактори, що зумовлюють латентність (природну та 

штучну), зауважимо, що вони поділяються на об’єктивні – незалежні від волі 

суб’єкта, та суб’єктивні, причиною яких є волевиявлення особи [198, с. 33]. 
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Таблиця 2.4 

Структура латентності екологічних злочинів 

(за результатами експертного опитування) 

 

 

Правоохоронним органам 

факт вчинення злочину 

невідомий, % 

Злочин не реєструється з 

вини правоохоронних 

органів, % 

Браконьєрство 86,7 13,3 

Незаконна порубка лісу 65,9 34,1 

Забруднення довкілля 82,8 17,2 

Екологічний вандалізм 89,7 10,3 

Порушення правил охорони 

надр, незаконне видобування 

корисних копалин 64,0 36,0 

 

Серед основних об’єктивних факторів природної латентності варто 

виокремити відсутність (у більшості випадків) чітко визначеної, 

персоніфікованої потерпілої сторони, яка була б заінтересована в інформуванні 

правоохоронних органів щодо вчинення екологічних злочинів.  

Зважаючи на те, що чітко визначеного потерпілого суб’єкта від вчинення 

екологічних злочинів, як правило, не існує, їх виявляємість і облік зумовлені 

виключно діяльністю природоохоронних та правоохоронних органів. Водночас 

більшість категорій екологічних злочинів учинюються переважно за межами 

населених пунктів, у яких активність природоохоронних та правоохоронних 

органів є набагато вищою. Як зазначає О. В. Мельник, «застосування 

структурного аналізу щодо злочинів даної категорії свідчить про високу 

латентність злочинів, пов’язаних із забрудненням або псуванням земель, а 

також забрудненням моря, адже лише третина зазначних посягань виявляється 

на землях сільсько-господарських підприємств та територіальних і внутрішніх 

морських вод України за межами населених пунктів» [277, с. 86]. Цей фактор 

зумовлює латентність й інших категорій екологічних злочинів, зокрема 

браконьєрства, незаконної порубки лісу та ін. 
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Також важливим фактором є неочевидний і швидкоплинний характер 

вчинення екологічних злочинів та їхніх наслідків, адже результати злочинної 

діяльності у сфері екології доволі рідко мають явний, тотальний характер. Це 

особливо характерно для злочинів, пов’язаних із забрудненням довкілля, коли 

негативні наслідки очевидні лише під час смерті або захворювання людей, 

масової загибелі риби тощо.  

Актуальним і вагомим фактором об’єктивного характеру є практична 

неможливість надходження та реєстрації інформації щодо вчинених 

екологічних злочинів із територій, не підконтрольних на сьогодні українській 

владі (АРК та окремі території Донецької та Луганської областей). Зауважимо, 

що представники громадськості, зокрема Міжнародна благодійна організація 

«Екологія-Право-Людина», здійснюють спроби дослідження наслідків війни на 

Сході України для довкілля та здоров’я населення [101], однак на реєстрацію в 

установленому процесуальному порядку екологічних посягань на зазначених 

територіях це не впливає.  

З метою визначення чинників, що детермінують латентність екологічної 

злочинності, шляхом опитування експертів нами були виокремлено 

найпоширеніші екологічні злочини в такі категорії: 

 злочинне забруднення довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, 

побутовими відходами тощо); 

 екологічний вандалізм (знищення або пошкодження об’єктів рослинного 

світу, природно-заповідного фонду); 

 браконьєрство, незаконна порубка лісу, незаконне видобування 

корисних копалин. 

До найвагоміших об’єктивних факторів природної латентності 

злочинного забруднення довкілля респондентами було віднесено складність 

встановлення самого факту злочинного забруднення – 71,4 %, труднощі зі 

збереженням обстановки місця злочину внаслідок швидкоплинності 
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забруднення (в умовах постійної зміни погоди, сильного вітру, течії, а також 

виробничої діяльності підприємств) – 23,8 %. 

Для екологічного вандалізму таким фактором є відсутність тотального 

моніторингу навколишнього середовища на всій території країни – 58,1 %. 

Розглядаючи суб’єктивні чинники природної латентності екологічних 

злочинів, щодо вчинення яких співробітники правоохоронних органів не 

отримали інформацію, варто зазначити, що очікувати прояви активності, 

спрямовані на інформування правоохоронних органів про вчинені злочини, 

можна від осіб, котрі є свідками або отримали цю інформацію від інших осіб, а 

також коли особа є потерпілою. Як зазначалось, особливістю екологічних 

злочинів є те, що здебільшого немає чітко вираженої потерпілої сторони.  

Отже, суб’єктивними факторами природної латентності екологічних 

злочинів є чинники, зумовлені волевиявленням осіб, котрі з певних причин не 

інформують правоохоронні органи про факти вчинення злочинів цієї категорії 

[476, с. 97–98]. 

Вагомим фактором латентності є зневіра значної частини населення в 

можливості розкриття злочинів, а також упевненість у відсутності належного 

реагування на повідомлену правоохоронним органам інформацію та 

притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні екологічних злочинів. 

Як засвідчують результати спеціальних досліджень, 41,5 % опитаного 

населення України, якщо довідаються про вчинення злочину та осіб, які його 

вчинили, за власною ініціативою правоохоронців про це не повідомлять [145, 

с. 215–218]. 

Нерідко відмова інформувати правоохоронні органи детермінована 

обізнаністю про участь самих правоохоронців у кримінальному бізнесі або 

побоюваннями свідків щодо можливості виявлення правопорушень, вчинених 

самим свідком. 

Вплив зазначеного фактора зумовлений не тільки численними фактами 

корумпованості правоохоронних органів, а й масштабною інформаційною 
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кампанією, спрямованою на їх дискредитацію, «захист від свавілля міліції» 

тощо. Результатом цього є вкрай негативний імідж правоохоронних органів, що 

зумовлює дедалі меншу готовність населення звертатися до них за захистом 

своїх прав і законних інтересів, у тому числі в екологічній сфері.  

Так, образ працівника міліції оцінюється населенням доволі негативно та 

переважно має соціально небажані характеристики (грубість, підозріливість, 

байдужість, нескромність, безчесність, безпринципність, користолюбство), що 

відображають низький рівень розвитку моральної, міжособистісної та 

мотиваційної сфер особистості [55, с. 16]. 

Зважаючи на те, що імідж працівника правоохоронних органів є одним із 

чинників розвитку правосвідомості громадян, не дивним є той факт, що 

активність населення в питанні виявлення латентних екологічних злочинів на 

сьогодні характеризується доволі низьким рівнем. 

Як позитивний приклад діяльності, спрямованої на активнішу участь 

населення в поширенні інформації щодо браконьєрських посягань, варто 

навести громадську спілку «Асоціація користувачів мисливських та 

рибальських господарств». На її форумі міститься таке звернення: «Якщо Ви 

стали свідком браконьєрства чи виявили браконьєрські знаряддя просимо 

писати такі факти, а також надсилати фото, в цій темі форуму або надсилати 

таку інформацію на електронну адресу Асоціації. Оприлюднюючи реальний 

стан речей ми допоможемо зберегти тваринний світ та не допустити випадків 

браконьєрства!» [85]. На нашу думку, такі заходи в сукупності з подальшим 

інформуванням правоохоронних органів і контролем за результатами 

реагування на звернення сприятимуть мінімізації впливу суб’єктивних факторів 

латентності екологічних злочинів. 

Латентність злочинів зумовлена також побоюваннями громадян щодо 

можливої помсти з боку злочинців, членів їх сімей, друзів і знайомих. За 

даними опитування, щодо 28,9 % осіб, котрі брали участь у розслідуванні в 

Україні, здійснювався вплив із метою зміни показань, відмови від їх дачі тощо 
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[146, с. 38]. Особливо актуальним це є стосовно браконьєрів. Імовірність 

вжиття підозрюваними та обвинуваченими в цих кримінальних провадженнях 

заходів незаконного впливу на заявників і свідків, котрі бажають давати 

викривальні показання, є вкрай високою. 

Так, на Рівненщині злочинці-браконьєри спалили живцем двох людей. 

Один із них фігурував головним свідком у кримінальному провадженні проти 

місцевих браконьєрів. Попередньо загиблий отримував погрози від злочинців 

[39]. 

Саме тому на практиці доволі часто трапляються ситуації, коли потерпілі 

чи свідки відмовляються давати показання чи ухиляються від процесуальних 

дій, змінюють попередні свідчення, надають неповні чи нечіткі показання з 

огляду на реальну чи потенційну загрозу застосування в ході кримінального 

провадження до них, членів їхніх сімей, близьких родичів насильства або 

інших форм протиправного впливу з боку зацікавлених осіб [476, с. 99]. 

Відтак, для того щоб домогтися високого рівня довіри потенційних 

заявників до системи кримінального судочинства, необхідно, по-перше, 

максимально ефективно застосовувати передбачені чинним законодавством 

інструменти забезпечення безпеки осіб, котрі висловлюють бажання надати 

важливу доказову інформацію, а по-друге, розробити й запровадити в 

майбутньому досконалішу систему забезпечення цієї безпеки [147, с. 5]. 

Ненадходження інформації про вчинені екологічні злочини зумовлює 

також доволі лояльне ставлення до екологічних посягань у певної частини 

суспільства, що, у свою чергу, є наслідком деформацій і нерозвиненості 

екологічної культури у значної частини населення. До таких деформацій слід 

віднести: поширеність переконань щодо невичерпності природних ресурсів; 

переоцінку здатності навколишнього природного середовища до 

самовідновлення; переоцінку можливості людини впливати на явища, що 

відбуваються в навколишньому середовищі, пов’язану зазвичай з нерозумінням 

глибини власної некомпетентності; байдуже ставлення до долі природи, її 
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стану, завданого збитку природному середовищу; правовий нігілізм, явна 

неповага до екологічного законодавства, що регламентує взаємодію людини і 

довкілля; недооцінку суспільної небезпеки екологічних посягань. 

Вказані чинники певною мірою зумовлені усталеними традиціями 

природокористування, стійкими деформаціями, орієнтованими на корисливе 

отримання доходів від протиправних промислів. Високою латентністю 

характеризуються екологічні посягання, кримінально-правова заборона яких 

сприймається значною частиною населення як така, що суперечать їхньому 

уявленню про справедливість. 

За результатами опитування 9,5 % експертів вважають, що факторами 

латентності браконьєрства, незаконної порубки лісу, незаконного видобування 

корисних копалин є співчуття злочинцям (якщо злочин скоєно через зубожіння, 

безробіття, з мотивів забезпечення сім’ї продуктами харчування, паливом 

тощо). На думку 19,0 % опитаних до таких факторів належать і наявні традиції 

щодо зайняття незаконним промислом (добування бурштину, заняття 

браконьєрством, незаконною порубкою лісу та ін.) великою частиною 

населення у певній місцевості. 8,6 % респондентів вважають такими факторами 

поширеність переконань щодо невичерпності природних ресурсів.  

Крім того, суб’єктивна оцінка характеру та тяжкості наслідків 

екологічних злочинів суттєво впливає на вибір потенційними заявниками 

рішення інформувати чи ні про вчинений злочин правоохоронні органи. 20,1 % 

експертів визначили, що вагомим фактором латентності є оцінка шкоди, 

заподіяної злочином, як незначної. 

Загалом на низький рівень екологічної і правової культури населення, у 

результаті чого свідки рідко заявляють і повідомляють про такі злочини, 

вказали більше половини респондентів – 50,9 %. 

Об’єктивні та суб’єктивні фактори екологічних злочинів, що 

приховуються, пов’язані виключно з професійною діяльністю співробітників 

http://www.pravoteka.ru/enc/4604.html
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правоохоронних органів. Тому вони якісно відрізняються від факторів 

прихованої злочинності.  

Основним фактором існування штучної латентності злочинності є 

невідповідність між вимогами, що висуваються до діяльності співробітників 

органів поліції (як основного органу, що здійснює реєстрацію злочинів), і 

наданими цьому органу ресурсними можливостями [288, с. 10]. 

Результати опитування дали змогу визначити найбільш значущі 

об’єктивні фактори штучної латентності екологічної злочинності. 

Для злочинного забруднення довкілля такими були визначені складнощі 

під час здійнення оцінки тяжкості наслідків забруднення на предмет доведення 

причинного зв’язку між ними та злочинними діяннями – 54,3 %; низький рівень 

взаємодії правоохоронних і природоохоронних органів – 39,0 %; відсутність 

спеціальних знань, відповідної літератури та методик, керуючись якими, 

працівник правоохоронного органу міг би успішно розслідувати справи щодо 

забруднення довкілля – 24,8 %. 

Для екологічного вандалізму такими факторами було визначено 

перевантаження співробітників правоохоронних органів, котрі просто не в 

змозі належним чином перевіряти всі повідомлення про злочини, – 39,0 %. 

Спільними для всіх екологічних злочинів факторами латентності є 

недостатня матеріальна база й технічна забезпеченість співробітників 

правоохоронних органів, що ускладнює їхню роботу, – 28,6 %. 

Певні об’єктивні фактори визначають суб’єктивні фактори штучної 

латентності екологічної злочинності. Так, в умовах перевантаження певна 

частина правоохоронців вважає, що розслідування справ за відсутності 

підозрюваних осіб та відповідної доказової бази призводить лише до втрати 

часу, який можна витратити на розслідування більш пріоритетних 

(резонансних, суспільно небезпечних) і перспективних кримінальних 

проваджень. На небажання реєструвати злочини, що складно розкриваються та 
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(на думку співробітників) не мають судової перспективи, вказали 21,0 % 

респондентів.  

До інших суб’єктивних факторів штучної латентності належать 

корупційні мотиви приховування злочинів серед співробітників 

правоохоронних і природоохоронних органів (66,7 % опитаних); недбале 

ставлення до своєї роботи, спричинене лінощами або іншими обставинами 

(15,2 %) [476, с. 99–100]. 

Певна частина питань анкети присвячувалась оцінці рівня латентності 

окремих видів екологічних злочинів. Варто зауважити, що у кримінологічній 

літературі більшість авторів відзначають надзвичайно високу латентність 

екологічних злочинів, оцінюючи її рівень у близько 95–99 % [117, с. 81; 206; 

233, с. 123; 335, с. 107]. 

Водночас самостійних емпіричних досліджень, які би підтверджували чи 

спростовували це твердження, як правило, не наводиться.  

Автор у попередніх дослідженнях з метою оцінки розмірів латентності 

злочинного браконьєрства застосувала метод експертних оцінок. Для 

отримання диференційованої інформації за видами браконьєрства 

респондентам пропонувалось окремо висловити свої оцінки щодо незаконного 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом та 

незаконного полювання. 

Аналіз отриманих відповідей дав можливість оцінити рівень латентності 

незаконного полювання на рівні 94,2 %, а незаконного зайняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом – 98,7 % [452, с. 83]. 

Досліджуючи латентність злочинних посягань на рослинний світ 

Донецького регіону, Н. Г. Іванова провела опитування працівників 

правоохоронних та природоохоронних органів (міліція, державна пожежна 

охорона, прокуратура, судді, територіальні органи Мінекоресурсів, органи 

лісового господарства, державні інспекції з карантину рослин, державні 

інспекції захисту рослин) на території Донецької та Луганської областей. 
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Опрацювання отриманих результатів дало змогу оцінити рівень латентності 

знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу на рівні 78,5 %, а 

незаконної порубки лісу – 85,3 % [138, с. 10]. 

Респондентам пропонувалось визначити, скільки зі 100 фактично 

вчинених екологічних злочинів певного виду реєструються правоохоронними 

органами. Зведення та подальша статистична обробка отриманих у процесі 

анкетування відповідей дали можливість отримати такі результати. 

Рівень латентності злочинного забруднення довкілля (хімічне, радіаційне, 

біологічне, побутовими відходами та ін.) був оцінений у 74,0 %; латентності 

знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, природно-заповідного 

фонду – 79,1 %; латентності браконьєрства, незаконної порубки лісу, 

незаконного видобування корисних копалин – 72,7 % [479, с. 63]. 

Як бачимо отримані результати є доволі близькими за значенням. 

Викладене вище дає змогу зробити висновок щодо актуальності визначення та 

ґрунтовного дослідження причин латентності екологічної злочинності з метою 

подальшого обмеження та нейтралізації вказаних чинників. На нашу думку, у 

подальших дослідженнях латентності екологічної злочинності з метою 

отримання достовірнішого результату доцільним є залучення до оцінок й інших 

категорій висококваліфікованих експертів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Підсумовуючи викладене, необхідно зауважити таке: 

1. Під кримінологічною характеристикою екологічної злочинності 

розуміються опис і аналіз характерних властивостей, закономірностей та ознак 

цього явища шляхом визначення узагальнюючих показників, що відображають 

статистичну поширеність, інтенсивність, структуру та тенденції злочинів цієї 

категорії. 
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2. З’ясовано абсолютні, середні та відносні показники, зокрема рівень, 

інтенсивність, динаміку, структуру і географію екологічної злочинності в 

Україні: 

– протягом 2002–2016 рр. було обліковано 34 374 екологічні злочини, у 

середньому 2292 злочини щороку; 

– питома вага екологічної злочинності в загальній структурі злочинності 

за останні 15 років є стабільно незначною (0,28–0,67 %), її зростання зумовлене 

тим, що збільшення рівня екологічних злочинів суттєво випереджає зростання 

абсолютних показників загальної злочинності; середнє значення цього 

показника становить 0,47 %; 

– значення спеціального коефіцієнта екологічної злочинності перебуває в 

межах від 2,6 до 9,9 злочинів на кожні 100 тис. осіб (у середньому – 5,1), його 

стабільне зростання протягом усього аналізованого періоду спричинене не 

тільки збільшенням абсолютних показників облікованих екологічних злочинів, 

а й стабільним зменшенням кількості наявного населення; 

– розраховане значення середнього темпу зростання екологічних злочинів 

становить 1, 085. Зважаючи на те, що аналізований період являє собою ряд 

динаміки з однаковими інтервалами, названий показник обчислено за 

формулою середньої геометричної. Відповідно, середній темп приросту 

екологічних злочинів становить 8,5 % і показує, на скільки відсотків у 

середньому збільшується цей рівень порівняно з попереднім; 

– аналіз показників динаміки екологічної злочинності засвідчує 

хвилеподібні зміни в кількості зареєстрованих злочинів на тлі стійкої загальної 

тенденції до їх зростання – за п’ятнадцятирічний період аналізу масив 

облікованих екологічних злочинів зріс на 213 %; 

– з використанням поліноміальної функції 6-го порядку побудовано 

тренд, що описує динаміку екологічних злочинів. Зауважено, що обрана модель 

достатньо точно відображає тенденцію розвитку процесу (коефіцієнт 

детермінації R
2
 дорівнює 0,9471), що дало змогу використати одержаний 
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поліном для короткострокового прогнозування рівня екологічних злочинів. 

Зокрема, з’ясовано, що за умов стабільного детермінуючого впливу та певної 

інерційності екологічної злочинності у 2017 р. кількість облікованих 

екологічних злочинів за умови порівняно стабільних криміногенних факторів 

очікується на рівні близько 5200. 

3. З’ясовано, що найбільш поширеними екологічними злочинами, які 

посягають на довкілля в цілому, є злочини у сфері ядерної та радіаційної 

безпеки та злочини у сфері екологічної безпеки. Загалом посягання вказаної 

категорії становлять 1,9 % у структурі екологічної злочинності. 

4. Аналіз злочинів, що мають локальний об’єкт посягання, дав змогу 

встановити найпоширеніші види екологічних злочинів, до яких належать 

злочини у сфері охорони рослинного світу, у сфері охорони тваринного світу та 

у сфері охорони надр. Розрахована питома вага цих категорій злочинів у 

загальній структурі екологічної злочинності становить 44,1 %, 27,7 % та 18,6 % 

відповідно. 

5. Розрахунки лінійного та квадратичного коефіцієнтів абсолютних 

структурних зрушень (8,77 % і 14,19 %) дали можливість отримати зведену 

оцінку швидкості зміни питомої ваги окремих частин сукупності та дійти 

висновку щодо суттєвого розміру структурних зрушень екологічної 

злочинності за порівнюваний період. 

6. Структуру екологічної злочинності утворюють злочини проти 

екологічної, ядерної, радіаційної, біологічної безпеки – 1,9 %, злочини у сфері 

охорони земель – 4,8 %, злочини у сфері охорони надр – 18,6 %, злочини у 

сфері охорони вод – 1,1 %, злочини у сфері охорони атмосферного повітря – 

0,9 %, злочини у сфері охорони тваринного світу – 27,7 %, злочини у сфері 

охорони рослинного світу – 44,1 %, злочини у сфері охорони природних 

комплексів – 0,9 %. 

7. Динаміка структурних зрушень усередині самої екологічної 

злочинності вказує на позитивні тенденції щодо збільшення кількості 
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виявлених високолатентних злочинів, пов’язаних із забрудненням або 

знищенням окремих об’єктів довкілля чи створенням такої загрози, а також 

проти екологічної безпеки населення. 

8. Аналіз територіального розподілу проявів екологічної злочинності та 

ранжування регіонів України за величиною спеціальних коефіцієнтів протягом 

2014–2016 рр. дав змогу визначити регіони з найвищими показниками 

інтенсивності екологічних злочинів. Найбільші значення спеціальних 

коефіцієнтів екологічної злочинності мають Рівненська (22), Херсонська (16,9) 

та Житомирська (14,6) області. Дослідження географії найпоширеніших видів 

екологічних злочинів допомогло дійти таких висновків: найвищими 

показниками інтенсивності незаконної порубки лісу характеризуються 

Херсонська, Івано-Франківська та Волинська області; щодо порушення правил 

охорони або використання надр такими є Рівненська, Житомирська та Івано-

Франківська області; стосовно незаконного зайняття рибним, звіриним або 

іншим водним добувним промислом – Полтавська, Черкаська та Херсонська 

області. Визначені регіональні відмінності зумовлені природно-географічними 

особливостями окремих регіонів України, що й визначають інтенсивність 

кримінальних практик певного виду в конкретних адміністративно-

територіальних одиницях. 

9. Встановлено, що до об’єктивних факторів природно-латентних 

екологічних злочинів належать: відсутність чітко визначеної, персоніфікованої 

потерпілої сторони, яка була б заінтересована в інформуванні правоохоронних 

органів щодо вчинення екологічних злочинів; вчинення більшості категорій 

екологічних злочинів переважно за межами населених пунктів; неочевидний і 

швидкоплинний характер вчинення зазначених злочинів та їхніх наслідків; 

практична неможливість надходження та реєстрації інформації щодо вчинених 

злочинів із територій, не підконтрольних на сьогодні українській владі. 

10. Суб’єктивними факторами природно-латентних екологічних злочинів 

є: зневіра значної частини населення в можливості розкриття злочинів, 
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упевненість у неналежному реагуванні на повідомлену правоохоронним 

органам інформацію; обізнаність про участь самих правоохоронців у 

кримінальному бізнесі; побоювання свідків щодо можливості виявлення 

правопорушень, вчинених самим свідком; побоювання громадян щодо 

ймовірної помсти з боку злочинців, членів їх сімей, друзів і знайомих; усталені 

традиції природокористування; стійкі деформації, орієнтовані на корисливе 

отримання доходів від протиправних промислів; деформації та нерозвинутість 

екологічної культури у значної частини населення, зокрема нерозуміння 

органічного зв’язку людства з природним середовищем, зумовленості якості 

життя станом довкілля, зневажливе ставлення як до екологічних прав людини, 

так і до обов’язків щодо збереження, охорони довкілля та раціонального 

використання природних багатств, поширеність уявлень щодо їх безмежності 

та здатності природи до самоочищення та відновлення; неусвідомлення 

небезпечності екологічних посягань. 

11. Об’єктивними факторами штучної латентності екологічних злочинів 

є: диспропорція між функціональними обов’язками співробітників 

правоохоронних органів і можливістю їх виконання, зокрема перевантаження 

співробітників правоохоронних органів; недостатня матеріальна база й 

технічна забезпеченість правоохоронних органів; низький рівень їхньої 

взаємодії з природоохоронними органами; складнощі під час здійснення оцінки 

тяжкості наслідків забруднення на предмет доведення причинного зв’язку між 

ними та злочинними діяннями; відсутність спеціальних знань, відповідної 

літератури та методик, керуючись якими працівник правоохоронного органу 

міг би успішно розслідувати справи щодо забруднення довкілля. 

12. Доведено, що певні об’єктивні фактори визначають суб’єктивні 

фактори штучної латентності екологічної злочинності: небажання реєструвати 

злочини, що досить складно розкрити та (на думку співробітників) не мають 

судової перспективи; корупційні мотиви приховування злочинів; недбале 

ставлення до своєї роботи, спричинене лінощами або іншими обставинами. 
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13. Застосування методу експертних оцінок дало змогу встановити які 

види латентності найхарактерніші для окремих видів екологічних злочинів, а 

також визначити фактичну частку екологічної злочинності у структурі 

загальної злочинності, яка становить – 10,6 %. Розрахований показник різко 

контрастує з відомостями офіційної статистики, відповідно до яких питома вага 

екологічної злочинності становить 0,6 %. Рівень латентності злочинного 

забруднення довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, побутовими відходами 

тощо) оцінений у 74,0 %; латентності знищення або пошкодження об’єктів 

рослинного світу, природно-заповідного фонду – 79,1 %; латентності 

браконьєрства, незаконної порубки лісу, незаконного видобування корисних 

копалин – 72,7 %. 
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РОЗДІЛ 3 

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ, ТА ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

 

3.1 Соціально-демографічні та соціально-рольові ознаки осіб, які 

вчиняють екологічні злочини 

 

Проведене у попередньому розділі дослідження основних характеристик і 

показників екологічної злочинності дає змогу перейти до аналізу осіб, котрі 

вчиняють злочини цієї категорії. Така послідовність розгляду складових 

предмета дослідження є логічною та традиційною для кримінологічних 

досліджень, адже екологічна злочинність (і злочинність узагалі) як суспільний 

феномен проявляється «у вигляді кримінальної активності частини членів 

цього суспільства» [120, с. 139], тобто, у нашому випадку, – завдяки сукупній 

злочинній поведінці екологічних злочинців.  

У науковій літературі слушно зауважується, що поведінка злочинця може 

бути розглянута і як система діяльнісних (спосіб вчинення злочину) й 

особистісних (особистість злочинця) інформаційних характеристик [22, с. 9]. 

Саме тому одним із завдань нашого дослідження є надання кримінологічної 

характеристики особі екологічного злочинця, визначення місця екологічних 

злочинців у системі суспільних відносин, їхніх кримінологічно значущих рис, 

середовища життєдіяльності, а також типологічний розподіл осіб, котрі 

вчинюють злочини цієї категорії. 

Особливостями кримінологічного вчення про особу злочинця як 

складового елементу предмета кримінології визнається гранична складність 

його природи та безпосередній вплив на інші елементи предмета 

кримінологічної науки, зокрема стан злочинності та її детермінанти. Тому 

цілком обґрунтованим є висловлене в науковій літературі твердження, що, з 

одного боку, детермінанти злочинності пов’язані з об’єктивними соціальними 
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явищами, які негативно впливають на моральне формування людей і 

проявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, звичках, 

позиціях, що лежать в основі злочинної поведінки, а з другого – з обставинами, 

що сприяють реалізації прояву подібних поглядів, звичок і позицій у 

конкретному злочині. Здавалось, зазначені явища та обставини незалежні від 

людини, яка учинила злочин, і є зовнішніми щодо неї, але свого 

криміногенного значення вони набувають, формуючи особу злочинця, і таким 

чином трансформуючись у внутрішні детермінанти злочину [232, с. 114]. 

Зазначене справедливе й стосовно екологічної злочинності, запобігання 

якій неможливе без з’ясування специфіки особи, котра вчиняє злочини цієї 

категорії, адже система особистісних характеристик злочинців важлива для 

аналізу причин злочинної поведінки, а відтак, і для запобігання таким 

злочинам. 

В Україні проблема особи екологічного злочинця стала предметом 

досліджень таких науковців, як С. Б. Гавриш, Н. Г. Іванова, Т. В. Корнякова, 

О. В. Мельник, Г. С. Поліщук та ін. 

Вивчення осіб, котрі вчиняють екологічні злочини, передбачає 

дослідження структуроутворюючих елементів характеристик цих осіб. У 

кримінологічній науці запропоновано багато варіантів щодо розуміння 

структури особи злочинця та визначення її складових. 

Так, А. П. Закалюк запропонував структуру особи злочинця, що 

складається з дев’яти блоків (груп) ознак, у тому числі:  

 три відображають соціальну характеристику особи злочинця (її 

особистість): ознаки формування, соціалізації особи; ознаки соціального 

статусу та соціальних ролей; безпосередні ознаки спрямованості особистості; 

 п’ять – біосоціальні, що охоплюють: демографічні ознаки, які мають 

соціальне й психологічне значення; психофізіологічні особливості, у тому числі 

генетичного походження; показники фізичного стану здоров’я; показники 

психічного стану здоров’я; індивідуальні психологічні риси. 
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Окремий блок (дев’ятий) містить ознаки, пов’язані з вчиненням злочину 

особою. Цей блок є єдиним, що має специфічну структуру порівняно зі 

структурою особи загалом. Він відображає специфічно-типову ознаку типу 

особи злочинця, пов’язану з вчиненням останнім злочину. У більшій мірі це 

кримінально-правові ознаки самого злочину. Проте оскільки він вчинений 

певною особою, а ознаки мають особисту належність, характеризують 

індивідуальний механізм його вчинення і певним чином саму особу, вони 

мають також кримінологічне значення [120, с. 257-258]. 

Як зазначалось серед кримінологів немає єдності у підходах до 

виокремлення структурних компонентів особи злочинця. Так, А. Ф. Зелінський 

досліджував її переважно з психологічних позицій, без урахування соціально-

демографічних і кримінально-правових ознак [127, с. 54-55]. Ю. М. Антонян у 

структурі особи вирізняє шість блоків, три з яких містять види особистісних 

елементів без зазначення їх походження, один – це навички, вміння, знання 

(тобто результати соціалізації та іншого індивідуального розвитку); два – 

групують ознаки та властивості біосоціального характеру [7, с. 84-89]. 

Водночас у структурі не передбачено окремим блоком кримінально-правові 

ознаки. Деякі з них можна уявити в інших блоках, зокрема тих, у яких 

зосереджені ставлення до навколишнього світу, ціннісні орієнтації тощо [120, 

с. 256]. 

Найбільш поширеною та практично придатною для кримінологічного 

аналізу є, на наш погляд, уявлення про структуру особи злочинця, що охоплює 

сукупність таких елементів: її соціально-демографічні ознаки, моральні 

властивості та психологічні особливості, її соціальний статус і соціальні 

зв’язки, кримінально-правові ознаки [232,с. 120]. 

Отже, дослідження особи екологічного злочинця доцільно розпочати з 

вивчення його соціально-демографічних ознак [443, с. 145–153; 485, с. 203]. 

Як зазначали у своїх працях В. М. Кудрявцев, В. Є. Емінов, 

О. Б. Сахаров, І. М. Даньшин та інші дослідники проблем особи злочинця, 

соціально-демографічні ознаки властиві кожній особі та самостійного 
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кримінологічного значення вони не мають. Водночас вони в сукупності містять 

важливу інформацію щодо кримінологічної характеристики особи екологічного 

злочинця. Аналіз соціально-демографічних ознак цієї категорії осіб дасть змогу 

виявити чинники, котрі сприяють формуванню в таких осіб кримінальної 

мотивації. А врахування поряд із зазначеними ознаками соціально-

психологічних причин сприятиме розробленню ефективних заходів запобігання 

екологічній злочинності. 

Вивчення соціально-демографічних параметрів досліджуваної категорії 

злочинців сприяє з’ясуванню мотиваційного комплексу злочинної поведінки з 

метою кращого розуміння причин злочинних проявів. Окрім того, соціально-

демографічні ознаки тісно пов’язані зі світоглядними позиціями, ціннісними 

орієнтаціями, колом інтересів, способом життя, мотивацією поведінки, 

набувають продовження й конкретизації в них. Важливість цього положення 

вимагає підвищеної кримінологічної уваги, адже соціально-демографічна 

характеристика, по суті, є тією визначальною рамкою, що задає контури усього 

морально-психологічного образу досліджуваної категорії злочинців, проливає 

світло на їх соціальні зв’язки і, найголовніше, – ставлення до соціальної 

дійсності, інших людей, самого себе [79, с. 120]. 

За словами В. В. Голіни, «соціально-демографічні ознаки характеризують 

злочинця як людину конкретної епохи, яка має соціальний статус і посідає 

певне місце у суспільних відносинах» [75, с. 97]. 

До таких ознак відносять стать, вік, освіта, місце народження і 

проживання, громадянство та інші відомості демографічного характеру. 

З огляду на сутність та правову регламентацію відповідальності за 

вчинення екологічних злочинів, дослідження ознак осіб, котрі вчиняють 

злочини цієї категорії, проводилось за матеріалами кримінальних справ та 

проваджень, що перебувають у провадженні органів досудового слідства або 

були розглянуті судами за статями розділу VIII «Злочини проти довкілля» ОЧ 

КК України, офіційними статистичними відомостями та іншими джерелами 

кримінологічної інформації. 



 

 

134 

Варто зауважити, що особливості статистичного обліку осіб, котрі 

вчинили злочини, не дає можливості проаналізувати диференційовано окремі 

категорії екологічних злочинів, адже у статистичній звітності (Форма № 2 ГПУ 

«Звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення») [513] наведено лише 

узагальнені відомості за категорією «Правопорушення проти довкілля (розділ 

VІІІ КК України)». Відомості щодо інших екологічних злочинів, які 

знаходяться за межами розділу VІІІ «Злочини проти довкілля» ОЧ КК України, 

також наведено не за всіма відповідними статтями КК України. Тому, 

вважаємо, що хоча деякі склади злочинів формально й охоплюються поняттям 

екологічної злочинності, проте через украй незначну поширеність у 

правозастосовній практиці є статистично незначущими (близько 1 %), а отже, 

такими, що суттєво не впливають на узагальнюючі характеристики осіб, які 

вчинили екологічні злочини, у зв’язку з чим до уваги братись не будуть. 

Аналіз соціально-демографічних параметрів досліджуваної категорії 

злочинців доцільно розпочати з розподілу сукупності за статевою ознакою. 

Так, Т. В. Корнякова, яка досліджувала розподіл екологічних злочинців за 

названою ознакою, вказує, що «злочинні посягання на суспільні відносини у 

сфері охорони, використання та відновлення природних ресурсів є суто 

чоловічими «заняттями». Питома вага осіб чоловічої статі у загальній кількості 

винних у вчиненні аналізованих злочинів становить 97,3 %. Отже, лише 2,7 % 

таких злочинів вчинено жінками» [181, с. 236–237]. 

Щодо наведеної цитати варто зауважити, що ні в законодавстві, ні в 

науковій літературі немає визначення терміна «особа винного». Також 

Т. В. Корнякова у своїй роботі не уточнює, що саме мається на увазі. Тому 

вважаємо використання зазначеного терміна під час висвітлення 

кримінологічної характеристики особи, котра вчиняє екологічні злочини, 

недоречним. 

У зведеному вигляді відомості щодо соціально-демографічних та інших 

ознак осіб цієї категорії містять такі офіційні статистичні відомості, як Форма 

№ 2 МВС «Звіт про осіб, які вчинили злочини», а з 20 листопада 2012 р. (у 
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зв’язку з тим, що розпорядником статистики є ГПУ) – Форма № 2 ГПУ «Звіт 

про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення», а також Форма 

статистичної звітності ДСАУ № 7 «Звіт про склад засуджених» [416]. 

Названі відомості певною мірою відрізняються у показниках, що 

характеризують особу злочинця, адже в одному випадку статистичні дані 

стосуються осіб, котрі вчинили злочини, а в другому – засуджених осіб. 

Різниця полягає у правовому статусі таких осіб, адже відомості про особу, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, зводяться у відповідному звіті у 

випадках звернення до суду з обвинувальним актом, з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а також 

закриття кримінального провадження, коли помер підозрюваний, 

обвинувачений (крім випадків, якщо провадження необхідне для реабілітації 

померлого). У другому випадку йдеться про осіб, обвинувальні вироки щодо 

яких набрали законної сили у звітному періоді. 

Для аналізу нами було обрано період з 2009 по 2016 р. Кількість жінок, 

які вчинили екологічні злочини протягом зазначеного періоду, становила 216 

серед виявлених осіб і 139 серед засуджених. За результатами розрахунків 

частка цих категорій у загальній структурі осіб, котрі вчинили екологічні 

злочини, становила відповідно 1,9 % та 1,7 %. Отже, отримані показники є 

дещо меншими порівняно з даними Т. В. Корнякової, що, можливо, можна 

пояснити різницею у періоді дослідження. 

Аналізовані відомості стосувались усієї кількості осіб, які вчинили 

екологічні злочини всіх категорій. Щодо особливостей розподілу вказаних осіб 

за статевою ознакою зауважимо, що залежно від спрямованності посягань 

злочинна активність жінок у них є істотно різною. 

Так, за проведеними нами дослідженнями частка засуджених жінок серед 

браконьєрів (незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, звіриним або 

іншим водним добувним промислом) становить менше 0,5 %, що зумовлюється 
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як характером злочинної діяльності, способом вчинення злочинів, так і 

психологічними ознаками [452, с. 111]. 

Стосовно порушення правил охорони або використання надр аналогічний 

показник становить 1,2 %, знищення або пошкодження об’єктів рослинного 

світу – 11,1 %, незаконної порубки лісу – 4,0 %. 

Проведене О. В. Мельник дослідження матеріалів кримінальних справ 

дало змогу зробити висновок про значно більшу частку жінок серед злочинців 

у сфері забруднення довкілля – 15,5 % [278, с. 169]. 

Інші категорії екологічних злочинів, вчинених жінками, у структурі 

судимості не представлені.  

Вікова характеристика злочинців дає змогу робити висновки  про 

криміногенну активність вікових груп населення та особливості злочинної 

поведінки представників різних вікових груп. Відомо, що особи молодого віку 

частіше вчиняють злочини агресивного, імпульсивного характеру. Протиправна 

поведінка осіб дорослого віку меньш імпульсивна, більш обдумана, у тому 

числі щодо можливих наслідків такої поведінки. Вік у багатьох випадках 

визначає потреби, життєві цілі людей, коло їх інтересів, спосіб життя, що не 

може не позначатися на протиправних діях [155, с. 84–85]. 

Певні особливості притаманні й віковій характеристиці осіб, котрі 

вчинили екологічні злочини. Розподіл виявлених і засуджених осіб 

проілюстровано на рис. 1 і 2 і таблиці 1 (дод. Г). 

Як бачимо з рисунків, розміри вікових інтервалів у формах статистичної 

звітності є різними, що ускладнює порівняльний аналіз отриманих результатів 

і, вочевидь, актуалізує питання уніфікації відповідних форм статистичної 

звітності. Збігаються лише межі вікових інтервалів, що характеризують 

показники неповнолітніх злочинців.  

Зауважимо, що у звітах про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, а також про склад засуджених передбачено розподіл 

неповнолітніх у віці від 14 до 15 років та від 16 до 17 років включно. Водночас, 

зважаючи на незначну кількість осіб, що вчиняють екологічні злочини у віці від 
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14 до 15 років (11 серед виявлених осіб і 1 серед засуджених), нами ця 

категорія не виокремлювалась.  

Усього за екологічні злочини було засуджено 68 неповнолітніх. 

Найбільша їх кількість засуджена за незаконну порубка лісу – 28. За незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом засуджено 

18 осіб, незаконне полювання – 8, порушення правил охорони або 

використання надр – 13, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу 

– 1. Частка неповнолітніх засуджених у загальній структурі судимості за 

екологічні злочини становить 0,8 %. 

Привертає увагу, що саме в цьому віці відбувається формування 

особистості, а також вибір сталого мікросередовища, в якому особа набуває 

життєвого досвіду, що допомагає приймати життєво важливі рішення та 

розв’язувати конфліктні ситуації. Наявність злочинців серед неповнолітніх 

вказує на наявність деструктивних тенденцій у формуванні їхньої особистості. 

Відповідно до узагальнених відомостей, наведених у повному обсязі у 

таблиці 3 Додатку Г, за віковими показниками дорослі засуджені за екологічні 

злочини характеризуються таким чином: особи у віці 18–25 років – 18,8 % 

(1567), 25–30 років – 17,6 % (1469), 30–50 років – 48,9 % (4072), 50–65 років – 

12,9 % (1070), 65 років і старше – 1,0 % (80). 

Розглядаючи кримінальну активність засуджених за екологічні злочини, 

наголосимо на тому, що її розподіл за віковими інтервалами має вигляд, 

близький до перегорнутої параболи, а максимальні значення – 236 засуджених 

на кожний рік вікового інтервалу за аналізований період – характеризують 

вікові ознаки засуджених від 25 до 30 років (рис. 3 дод. Г). 

Переважання у структурі засуджених за екологічні злочини вікових 

категорій, що належать до найбільш соціально активних (18–50 років) – 85,4 %, 

свідчить про соціальну зрілість осіб, котрі вчиняють посягання цієї категорії, та 

достатню сформованість їхніх потреб і способів їх задоволення. 

Майже повністю екологічні злочини вчинюються громадянами України. 

Протягом 2009–2016 рр. засуджено лише 27 іноземних громадянина та 16 осіб 
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без громадянства, що в сукупності становить 0,5 % від усієї кількості 

засуджених. 

Характерною особливістю екологічних злочинів є переважання серед 

осіб, котрі їх вчиняють, сільських жителів (73 %). За даними Т. В. Корнякової, 

найбільша кримінальна активність сільських жителів спрямована на вчинення 

таких екологічних злочинів: незаконне видобування корисних копалин 

(72,8 %); незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, звіриним або 

іншим водним добувним промислом (76,4 %); забруднення або псування земель 

і безгосподарське використання земель (78,7 %); незаконна порубка лісу 

(89,6 %) [181, с. 238]. 

Важливою ознакою, що характеризує осіб, які вчинили екологічні 

злочини, є їхній освітній рівень, адже різні стадії розвитку особистості 

зумовлені не тільки віковими особливостями, а й значною мірою освітою та 

соціальним статусом. Як відомо, рівень та якість освіти не є безпосередньою 

детермінантою кримінальних практик, водночас освітні характеристики 

значною мірою визначають морально-психологічні якості та властивості особи, 

що, у свою чергу, зумовлює мотивацію її поведінки. 

Узагальнення відомостей у звіті про осіб, які вчинили злочини, та звіті 

про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, дало змогу визначити 

освітній рівень виявлених осіб, котрі вчинили екологічні злочини. Як 

засвідчують розрахунки, наведені у таблиці 2 Додатку Г, вищу освіту мають 

8,5 %, частка осіб із професійно-технічною освітою становить 24,2 %. 

Найчастіше злочини цієї категорії вчиняють особи, що мають повну загальну 

середню або базову загальну середню освіту. Їхня питома вага становить 

64,1 %. На долю осіб, які мають початкову загальну або взагалі не мають 

освіти, припадає 3,2 %. 

Зауважимо, що наведена на рис. 4 (дод. Г) діаграма дає уявлення щодо 

усереднених показників зазначеної категорії осіб. Водночас усереднені 

значення не відображають зміни досліджуваних параметрів протягом 
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аналізованого періоду. Як бачимо з рис. 5 (дод. Г), структура осіб, котрі 

вчинили екологічні злочини, зазнала певних змін.  

Аналіз розрахованих показників дає змогу визначити певні тенденції в 

освітніх характеристиках виявлених осіб, які вчинили екологічні злочини. 

Найсуттєвішим є зменшення частки осіб, котрі мають початкову загальну або 

взагалі не мають освіти: їх питома вага за аналізований період зменшилась у 10 

разів (із 7,0 % у 2009 р. до 0,7 % у 2016 р.). Відносно стабільною залишалась 

частка осіб із професійно-технічною освітою. Незначним зниженням 

характеризувались показники осіб із вищою освітою. Частка осіб, які мають 

повну загальну середню або базову загальну середню освіту та є наймасовішою 

категорією серед екологічних злочинців, помітно збільшилась (із 61,2 % у 

2009 р. до 67,6 % у 2016 р.). 

Порівнюючи показники досліджуваної категорії осіб з освітніми 

характеристиками загальної злочинності в Україні [229, с. 272], відзначимо 

певний збіг визначених тенденцій щодо найменш освічених осіб та осіб, котрі 

мають повну загальну середню або базову загальну середню освіту. Як 

показники екологічних злочинців із професійно-технічною освітою, так і 

характеристики осіб, які вчинили злочини всіх категорій, не зазнали протягом 

аналізованого періоду суттєвих змін. Водночас протилежними тенденціями 

характеризується категорія осіб із вищою освітою: якщо для загальної 

злочинності характерне істотне збільшення (приблизно на 50 %), то для 

екологічних злочинів – незначне зниження. 

Розглядаючи освітні характеристики засуджених за вчинення екологічних 

злочинів осіб, зауважимо, що Форма статистичної звітності ДСАУ № 7 «Звіт 

про склад засуджених» містить сім категорій, що характеризують освіту 

засуджених. Для порівнянності параметрів, що характеризують освітні ознаки 

екологічних злочинців, нами об’єднано кілька освітніх категорій у звіті про 

склад засуджених (рис. 6 дод. Г).  

Проведене дослідження та відповідні розрахунки (табл. 6 дод. Г) 

засвідчили певні відмінності у освітніх характеристиках виявлених і 
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засуджених осіб. Зокрема, утричі меншою є частка осіб, котрі мають початкову 

загальну або взагалі не мають освіту, – 1,0 %, дещо більшу (порівняно з 

виявленими особами) частку становить категорія осіб, які мають повну 

загальну середню або базову загальну середню освіту, – 68,7 %. Відповідно 

меншими є долі осіб з професійно-технічною (23,5 %) та базовою і повною 

вищою освітою (6,7 %). Такий розподіл узгоджується з освітніми 

характеристиками злочинців у цілому (сукупно всіх категорій) та підтверджує 

загальну тенденцію, відповідно до якої переважна частина злочинців 

характеризується низьким або середнім рівнем освіти. 

Як і інші соціально-демографічні ознаки, залежно від спрямованності 

посягань певну специфіку мають освітні характеристики осіб, що вчинили 

екологічні злочини. 

Так, О. В. Мельник характеризує освітній рівень осіб, котрі вчиняють 

злочини, пов’язані з забрудненням довкілля, таким чином: більше половини 

осіб мають вищу освіту – 51,5 %. Близько третини становить частка осіб із 

професійно-технічною освітою – 34,2 %. Питома є вага осіб, які мають повну 

загальну середню або базову загальну середню освіту, а також початкову 

загальну або взагалі не мають освіти є незначною – відповідно 12,1 % і 2,2 % 

[278, с. 170]. Значна відмінність освітніх характеристик цієї категорії осіб від 

екологічних злочинців у цілому зумовлена професійно-посадовим статусом 

осіб, котрі вчиняють злочини, пов’язані з забрудненням довкілля, та вимогами 

до осіб, які можуть обіймати відповідні посади та займатись діяльністю в 

названих сферах. 

Досліджуючи кримінологічні характеристики осіб, що вчинили злочинні 

посягання на рослинний світ (знищення або пошкодження об’єктів рослинного 

світу, незаконна порубка лісу, порушення законодавства про захист рослин), 

Н. Г. Іванова зазначає, що 93,4 % таких осіб мають загальну середню, 

професійно-технічну, початкову загальну або взагалі не мають освіти [138, 

с. 10]. 
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Майже не відрізняються показники, які характеризують освітній рівень 

осіб, котрі вчиняють незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом, від загального освітнього 

рівня екологічних злочинців. Так, освітній рівень засуджених браконьєрів 

характеризується таким чином: частка осіб, котрі мають вищу освіту, є 

незначною – 6,9 %. Більшість має повну загальну середню або базову загальну 

середню освіту (64,7 %) чи професійно-технічну освіту (28,1 %). Частка осіб, 

що має початкову загальну освіту становить 0,4 % [454, с. 133]. 

Аналізуючи соціально-рольові характеристики осіб, які вчинили 

екологічні злочини, зазначимо, що вони зумовлені його становищем у системі 

суспільних відносин, належність до певної соціальної групи, взаємодію з 

іншими людьми та організаціями в різних сферах громадського життя 

(робітник чи службовець, рядовий виконавець або керівник, неодружений чи 

глава сім’ї, працездатний чи непрацездатний, безробітний тощо) [468, с. 230–

231]. Як зауважується в науковій літературі, ці дані показують місце й 

значимість особи в суспільстві, яким ролям вона віддає перевагу, а які ігнорує, 

розкривають її соціальну чи антисоціальну орієнтацію [232, с. 121]. 

Соціально-рольові характеристики, особливості поведінки особистості в 

групі та в ширших соціальних спільнотах відображають поняття «статус», 

«позиція», «роль», «ранг» та ін. 

Статус вказує на місце індивіда в системі міжособистісних стосунків у 

групі, суспільстві, його права, обов’язки й привілеї. Роль розглядається 

психологами як динамічний аспект статусу, як реалізація зв’язків, заданих 

позиціями особистості в суспільстві. 

Застосовується кілька підходів до визначення соціальних ролей. Перший 

підхід розкриває нормативне розуміння соціальної ролі, тобто вона 

розкривається через поведінку людини, що залежить від позицій, які вона 

займає в суспільстві. Сама соціальна позиція – це сукупність зв’язків у 

соціальних відносинах, а роль – це зміст вимог, що висуваються до особи, 

котра займає цю позицію. Роль визначається як вільна поведінка людини, 
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зумовлена її індивідуальними особливостями. Інший підхід характеризує роль 

як зміст очікувань інших людей і соціальних груп щодо поведінки людини. У 

науковій літературі роль визначається як продукт взаємодії соціальних 

факторів і внутрішнього світу людини [202, с. 433–434]. 

Розглядаючи механізм вчинення злочину, варто наголосити, що зазначені 

рольові очікування часто детермінують поведінку особи. Нерідко 

спостерігаються ситуації, коли вони суперечать бажанням і очікуванням особи. 

Важливим є питання, чи виправдовує особа соціальні очікування, чи відповідає 

його поведінка конкретної ролі, чи виконує вона свої рольові обов’язки? Саме 

цими факторами зумовлюється поведінка особи, прояв її індивідуальних 

особливостей. У разі невідповідності соціальних і особистісних очікувань, 

наявність гострих рольових суперечностей часто спричиняє психологічний 

конфлікт, що може стати причиною злочинної поведінки. 

Аналіз статистичних відомостей дає змогу дослідити певні ознаки 

злочинців, що стосуються соціально-рольової характеристики, зокрема їхньої 

зайнятості.  

У зведеному вигляді відомості щодо кримінологічних та інших ознак осіб 

такої категорії містять офіційні статистичні відомості – Форма № 2 МВС «Звіт 

про осіб, які вчинили злочини», а з 20 листопада 2012 р. (у зв’язку з тим, що 

розпорядником статистики є ГПУ) – Форма № 2 ГПУ «Звіт про осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення», а також Форма статистичної звітності 

ДСАУ № 7 «Звіт про склад засуджених» [416]. 

Зазначені відомості певною мірою відрізняються у показниках, що 

характеризують особу злочинця, адже в одному випадку статистичні дані 

стосуються осіб, які вчинили злочини, а в другому – засуджених осіб. Різниця 

полягає у правовому статусі таких осіб, адже відомості про особу, котра 

вчинила кримінальне правопорушення, зводяться у відповідному звіті у 

випадках звернення до суду з обвинувальним актом, з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а також 



 

 

143 

закриття кримінального провадження, коли помер підозрюваний, 

обвинувачений (крім випадків, якщо провадження є необхідним для 

реабілітації померлого). У другому випадку йдеться щодо осіб, обвинувальні 

вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді. 

Для аналізу нами було обрано період з 2009 по 2016 р. Розподіл 

виявлених осіб, що вчинили екологічні злочини, за видом зайнятості протягом 

цього періоду наочно відображає зміни, що відбувались у структурі зайнятості 

населення країни й, зокрема, досліджуваної категорії осіб. 

Найбільшу групу екологічних злочинців за видом зайнятості становили 

працездатні особи, котрі не працюють і не навчаються. У середньому протягом 

аналізованого періоду їх частка становила 62,2 %. Привертає увагу зміна 

зазначеного показника: починаючи з 2009 р. питома вага вказаної категорії осіб 

стабільно зменшується до мінімального значення у 2013 р. (55,0 %), а далі так 

саме стабільно збільшується до максимального значення у 2016 р. (71,9 %).  

Другою за розміром категорією є безробітні. Середнє значення даної 

категорії становить 16,2 %. Характер змін цього показника є протилежним 

попередньому: з 2009 р. частка безробітних збільшується до максимального 

значення у 2012 р. (20,4 %), а у подальшому стабільно знижується до 

мінімального значення у 2016 р. (11,1 %). 

Названі структурні зміни ознак зайнятості не є специфічними щодо осіб, 

котрі вчинили екологічні злочини. Аналогічні тенденції властиві й загальній 

злочинності, про що згадується в науковій літературі [229, с. 267].  

Межі між зазначеними категоріями є доволі рухомими, адже у 

статистичних відомостях під категорією «безробітні» маються на увазі 

зареєстровані безробітні, тобто громадяни працездатного віку, котрі через 

відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством 

доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи [411, с. 340]. 

Отже, нерідко різниця у виді зайнятості працездатних осіб, які не 

працюють і не навчаються, та безробітних полягає тільки в наявності чи 
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відсутності формально закріпленого у службі зайнятості статусу безробітного. 

Це підтверджує наведений характер змін показників вказаних категорій, а 

також їх сумарні показники. Разом частка двох категорій становила в 

середньому протягом аналізованого періоду 79,0 % (рис. 7 дод. Г). 

Інші категорії населення у статистичних відомостях, що відображають 

кількість осіб, котрі вчинили екологічні злочини («Звіт про осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення»), практично не зустрічаються. Так, частка учнів 

та студентів навчальних закладів є незначною – у середньому 0,9 %. На відміну 

від екологічних злочинів для загальної злочинності цей показник значно 

більший та коливається в межах 3–5 % [229, с. 268]. 

Показники, що відображають вчинення екологічних злочинів такими 

категоріями населення, як депутати, державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів і 

військовослужбовці, характеризуються одиничними випадками виявлення. 

Більш деталізованою у цьому аспекті є судова статистика. Так, згідно з 

відомостями у формі статистичної звітності ДСАУ № 7 «Звіт про склад 

засуджених» середні значення протягом 2009–2016 рр. серед засуджених за 

екологічні злочини характеризувались такими показниками: робітники – 8,3 %; 

службовці (крім державних) та приватні підприємці – по 1,6 %; працівники 

господарських товариств – 1,2 %; пенсіонери, у тому числі інваліди – 5,0 %; 

учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій – 0,4 %, студенти навчальних закладів – 

0,6 %. 

Питома вага працездатних осіб, які не працюють і не навчаються, та 

безробітних осіб, що вчинили екологічні злочини, стосовно виявлених і 

засуджених осіб дещо відрізняється. Так, щодо засуджених частка 

працездатних осіб, котрі не працюють і не навчаються, становить у середньому 

72,8 %, що набагато більше за аналогічні показники виявлених осіб. Частка 

безробітних засуджених, навпаки, є меншою порівняно з виявленими особами – 

6,0 %. Водночас сумарний показник засуджених працездатних осіб, які не 
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працюють і не навчаються, та безробітних є майже тотожним аналогічному 

показникові щодо виявлених осіб – 78,8 %. 

Структуру засуджених осіб, що вчинили екологічні злочини, за видами 

зайнятості, графічно відображає рис. 8 (дод. Г), а повні статистичні відомості 

наведені у табл. 4 (дод. Г). 

Результати проведеного аналізу переконливо засвідчують значимість 

трудової дезадаптації як детермінуючого чинника екологічних злочинів. 

Переважну більшість (79,0 %) серед осіб, котрі вчиняли екологічні 

злочини (йдеться щодо виявлених і засуджених), становлять працездатні особи, 

які не працюють і не навчаються, та безробітні. Як зазначала автор у 

попередніх публікаціях, це – «виключені» особи, тобто такі, що змушені 

існувати на узбіччі життя, не будучи залученими до активних трудових, 

соціальних, політичних, культурних процесів [462, с. 186–213; 474, с. 158].  

Можна обґрунтовано стверджувати, що криміногенність таких осіб 

пов’язана з їхніми пошуками свого місця й ролі в суспільному житті. Унаслідок 

безробіття, міграції, зубожіння виникла ситуація, яка не дає змоги багатьом 

людям вибирати й виконувати бажану суспільну роль. Вчинення екологічних 

злочинів названими соціальними категоріями пояснюється невідповідністю між 

реально виконуваною і бажаною соціальними ролями. Отже, рольовий статус 

особи великою мірою зумовлює характер вчиненого нею злочину.  

 

3.2 Кримінально-правові ознаки осіб, які вчиняють екологічні 

злочини 

 

Кримінологічний аналіз осіб, які вчиняють екологічні злочини, 

передбачає дослідження всіх структуроутворюючих елементів характеристик 

цих осіб. Незважаючи на поліваріативність підходів до розуміння структури 

особи злочинця та визначення її складових, більшість дослідників окремим 

блоком у структурі особи злочинця виділяють ознаки, пов’язані зі вчиненням 
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злочину, без яких кримінологічна характеристика особи злочинця значно 

втрачає свою специфічність. 

У кримінологічній літературі до кримінально-правових ознак особи 

відносять: 

 ознаки складу злочину, об’єктів посягання, суспільна небезпечність 

останніх (за системою КК України); способи досягнення злочинної мети; 

мотиви, що спонукали особу до вчинення злочину, його конкретні результати, 

у тому числі заподіяна ним шкода; вина і роль особи у злочинному діянні, 

форма останнього (індивідуальна, групова, організована) та ін.; 

 ознаки ставлення особи до вчиненого, у тому числі до доказів, 

потерпілого, завданої шкоди, призначеного покарання; 

 інші кримінально-правові ознаки: наявність колишніх судимостей; 

характеристика (кваліфікація) злочинів, за які особа була раніше засуджена; 

відбуття покарання за попередніми судимостями, застосування різних видів 

дострокового, умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання або 

звільнення від кримінальної відповідальності [120, с. 261–262]. 

З огляду на сутність та правову регламентацію відповідальності за 

вчинення екологічних злочинів, ознаки осіб, котрі вчиняють злочини цієї 

категорії, досліджувались за матеріалами кримінальних справ та проваджень, 

що перебували у провадженні органів досудового слідства або були розглянуті 

судами за статтями ОЧ КК України, що встановлюють відповідальність за 

екологічні злочини, офіційними статистичними відомостями за 2009–2016 рр. 

та іншими джерелами кримінологічної інформації. 

Протягом аналізованого періоду відповідно до п. 19 Інструкції про 

єдиний облік злочинів [140] та Положення про порядок ведення ЄРДР 

[342], до виявлених осіб, які вчинили злочини, належали особи, стосовно яких 

приймається одне з таких рішень: а) при зверненні до суду з обвинувальним 

актом (п. 3 ч. 2 ст. 283, ст. 291 КПК України), з клопотанням про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності (ст. ст. 44-49 КК України), з 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (ст. 97 
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КК України); б) при закритті кримінального провадження, коли помер 

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним 

для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України); 

закриття кримінального провадження щодо підозрюваного, якщо потерпілий, а 

у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного 

обвинувачення (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України). 

Дослідження базується на аналізі ознак, відомості щодо яких містяться у 

державному статистичному звіті «Про осіб, які вчинили злочини» форми № 2 

МВС України, а з 20 листопада 2012 року (у зв’язку з тим, що розпорядником 

статистики є ГПУ) – форма № 2 ГПУ «Звіт про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення». Перелік цих ознак уже тривалий час використовується для 

характеристики особи злочинця як у кримінологічній літературі, так і на 

практиці [450, с. 162]. 

Кількість осіб, котрі вчинили екологічні злочини, протягом 2009–2016 рр. 

становила 11 094 серед виявлених осіб. Середня щорічна кількість осіб цієї 

категорії становила 1387.  

Як зазначалось, однією з ознак кримінально-правової характеристики 

особи злочинця є відомості щодо вчинення злочинів певної категорії у групі. 

Як відомо, груповій злочинній діяльності властива підвищена суспільна 

небезпека, адже в процесі її здійснення об’єднуються зусилля кількох осіб із 

метою досягнення злочинних результатів, які є більш значними, ніж унаслідок 

дій однієї особи [480, с. 135]. 

Характерною ознакою екологічних злочинів є їхній груповий характер. 

Так, за даними Т. В. Корнякової, «19,7 % аналізованих злочинів у сфері 

навколишнього природного середовища вчинено за попередньою змовою 

групою осіб» [181, с. 247-248]. На жаль, автор не зазначає періоду проведення 

дослідження. Г. С. Поліщук, досліджуючи групову складову екологічної 

злочинності, звертає увагу на стійку тенденцію до зниження питомої ваги 

зареєстрованих злочинів проти довкілля, вчинених групою осіб. Так, у 2002 р. 
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частка групової екологічної злочинності становила 17,4 %, а вже у 2007 р. – 

10,8 % [339, с. 221]. 

За проведеними нами розрахунками відомостей, що містять форми 

статистичної звітності «Про осіб, які вчинили злочини» та «Звіт про осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення», доля осіб, котрі вчинили екологічні 

злочини у складі групи, у структурі всіх виявлених осіб протягом 2009–2016 рр. 

становила 26,5 %. Суттєві розбіжності з даними Г. С. Поліщука можна 

пояснити, по-перше, різними періодами дослідження, по-друге, різними 

категоріями показників, що відображають долю групової екологічної 

злочинності. Адже Г. С. Поліщук оперує кількістю (і відповідно) часткою 

злочинів, вчинених групою осіб. Відтак, різниться й методика розрахунків 

вказаних показників. У монографії ж Т. В. Корнякової не зазначено ні 

методики розрахунків, ні емпіричної бази дослідження. 

На нашу думку, більш правильним при характеристиці особи злочинця 

використовувати відомості, що стосуються не зареєстрованих злочинів, а осіб, 

які їх вчинили (або ж засуджених осіб). Це дає змогу точніше оцінити окремі 

ознаки (у тому числі кримінально-правові) злочинців певної категорії, 

порівняти їх із загальними характеристиками особи злочинця та визначити 

специфіку, яка відрізняє досліджувану категорію злочинців. 

Порівнюючи відповідні показники групової складової серед екологічних 

злочинців та осіб, що вчинили злочини всіх категорій, протягом 2009–2016 рр. 

варто звернути увагу на істотно більше значення відповідного показника 

стосовно екологічних злочинів – 26,5 % проти 15,8 % для загальної 

злочинності. 

Варто також відзначити доволі стабільний характер досліджуваних ознак 

щодо екологічних злочинців, частка групової складової яких характеризувалась 

протягом аналізованого періоду несуттєвими коливаннями. Водночас 

характерною ознакою сучасного стану загальної злочинності є зниження 

відсотка осіб, котрі вчинили злочин у групі. У колективній монографії 

«Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002–2014 рр.)» наведено 
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такі показники: 2002 р. – 29,1 %, 2014 р. – 11,6 % [229, с. 274]. Зауважимо, що у 

подальшому ця тенденція зберігається: у 2016 р. частка виявлених осіб, які 

вчинили злочин у групі, становила 10,5 %.  

Ще більшою є частка групової складової серед засуджених за екологічні 

злочини. Як вказує Г. С. Поліщук, незважаючи на зниження абсолютних та 

відносних показників, за вироками судів, що набрали законної сили у 2004–

2007 рр., питома вага осіб, засуджених за вчинення злочинів проти довкілля, 

коливалась від 44,3 % у 2005 р. до 37,7 % у 2007 р. Цей показник є істотно 

більшим за аналогічний показник загальної злочинності (25,0 % у 2007 р.) [339, 

с. 222]. Відповідно до наших розрахунків, частка осіб, засуджених за вчинення 

злочинів проти довкілля, протягом 2009–2016 рр. становила 33,8 %, причому 

цей показник характеризується незначною тенденцією до зростання. Порівняно 

з показниками загальної судимості (20,0 % – стосовно всіх категорій злочинів) 

середнє значення групової складової судимості за екологічні злочини протягом 

досліджуваного періоду є майже удвічі більшим. 

Показники, що характеризують вчинення екологічних злочинів у групі, 

суттєво різняться залежно від виду посягання. Зокрема Т. В. Корнякова вказує, 

що за попередньою змовою групою осіб вчинене майже кожне третє (31 %) 

незаконне полювання, кожне четверте-п’яте незаконне зайняття рибним, 

тваринним або іншим водним добувним промислом (23,7 %) і незаконна 

порубка лісу (22,5 %). Але лише у 12,2 % випадків незаконне видобування 

корисних копалин було вчинено за попередньою змовою групою осіб (за 

іншими складами злочинів у сфері навколишнього природного середовища не 

виявлено фактів групового вчинення злочину) [181, с. 248]. 

Водночас, О. В. Мельник, котра досліджувала злочинне забруднення 

довкілля, так пояснює незначну частку групової злочинності за цією категорією 

справ: «офіційна статистика не є повністю адекватною реаліям вчинення 

злочинам даної категорії, адже хоча видання незаконного розпорядження, що 

призводить до забрудненням довкілля або ж створення такої загрози, 

здійснюється службовою особою (яка за незаконне використання наявних в неї 
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правових можливостей і притягується до відповідальності), фактичне 

виконання безпосередніх дій, як правило, здійснюються іншими особами. 

Досліджена нами правозастосовна практика свідчить про відсутність випадків 

притягнення до відповідальності безпосередніх виконавців злочинів даної 

категорії. При цьому потрібно виходити з того, що підлеглий та інша особа, які 

виконали розпорядження службової особи та усвідомлювали його злочинний 

характер, є співучасниками злочинної дії службової особи. У подібних 

ситуаціях сама службова особа виступає як організатор вчинення злочину. 

Кримінальна ж відповідальність осіб, які виконували розпорядження службової 

особи про забруднення об’єктів природного середовища, може настати в тих 

випадках, коли вони усвідомлювали істинний характер виданого наказу. Разом 

з тим, судово-слідча практика йде шляхом визнання таких виконавців особами, 

що діяли невинно» [278, с. 173]. 

Досліджуючи стан судимості у сфері охорони рослинного світу, 

Н. Г. Іванова оцінює частку групової складової незаконної порубки лісу у 

37,0 % [139, с. 51]. За нашими даними, ще вищими є показники, що 

характеризують вчинення у групі незаконного полювання та незаконного 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Так, 

частка засуджених браконьєрів, що вчиняли злочин у групі осіб, становила у 

2009 р. 41,0 % [453, с. 500; 454, с. 132]. 

Сучасний стан розподілу засуджених екологічних злочинців за видами 

вчинених злочинів проілюстровано на рис. 9 і табл. 5 (дод. Г). 

Попри певний незбіг оцінок окремих дослідників стосовно розмірів 

групової складової серед окремих категорій екологічних злочинців, можна 

визначити злочини, за якими найчастіше засуджуються особи за вчинення 

екологічних злочинів у складі групи. Це – незаконне полювання та незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (52,1 %), 

незаконна порубка лісу (26,4 %) та порушення правил охорони або 

використання надр (18,6 %). Груповий характер цих злочинів можна пояснити 
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особливостями вчинення зазначених посягань, які часто потребують 

узгоджених колективних дій співучасників.  

Привертають увагу одиничні випадки виявлення осіб, котрі вчиняли 

екологічні злочини у складі організованої групи чи злочинної організації. Так, 

протягом 2009–2016 рр. було виявлено лише 40 таких особи (37 для 

засуджених), що становило 0,36 % від усієї кількості екологічних злочинців 

(0,4 % від усієї кількості засуджених екологічних злочинців, або 1,3 % від 

їхньої групової складової). Цей показник істотно менший за аналогічний 

показник загальної злочинності – 0,51 %, або 6805 осіб, з них – 13,7 % осіб, які 

вчинили злочини у складі організованих угруповань із міжрегіональними 

зв’язками. Щодо показників загальної судимості, то варто зауважити, що вони 

майже не відрізняються від аналогічних показників судимості за екологічні 

злочини – 0,4 %, або 4416 осіб (2,1 % від їх групової складової), з них – 5,0 % 

осіб, які вчинили злочини у складі злочиних організацій (табл. 7 (дод. Г)).  

Стосовно екологічних злочинів зауважимо, що жодного організованого 

угруповання з міжрегіональними зв’язками чи злочинної організації протягом 

аналізованого періоду не виявлено. 

Невеликою є й частка екологічних злочинів, вчинених у змішаній, тобто 

за участю неповнолітніх, групі. Показники, що ілюструють кількість окремих 

категорій осіб, які вчиняють екологічні злочини у групі, наведено в табл. 3.1. 

Цілком очевидно, що зазначена статистика не відображає поширеності 

організованої екологічної злочинності, про існування та розвиток якої свідчать 

окремі публікації у ЗМІ та думки науковців-фахівців. Зокрема, на думку 

Г. С. Поліщука, в Україні відсутня дієва та цілеспрямована протидія 

організованій екологічній злочинності, адже правоохоронні органи реагують 

лише на явні факти правопорушень, в основному стосовно безробітних 

місцевих мешканців, які таким чином намагаються заробити на своє існування. 

Члени ж організованих угруповань у сферу дії правоохоронних органів та судів 

практично не потрапляють [339, с. 224]. 
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Таблиця 3.1 

Кількість осіб, які вчиняли екологічні злочини у складі групи, 

організованої групи чи злочинної організації протягом 2009–2016 рр. 

 

Рік 

Усього 

виявлено 

осіб, які 

вчинили 

екологічні 

злочини 

У складі групи 

усього 

у т. ч. у складі 

організованої 

групи або 

злочинної 

організації 

За участю 

неповнолітніх 

(змішаної групи) 

тільки 

неповноліт

німи 

2009 1719 492 8 12 3 

2010 1472 374 0 23 3 

2011 1666 437 8 19 0 

2012 1862 524 6 27 5 

2013 1413 355 8 12 0 

2014 1194 326 2 26 7 

2015 1003 236 3 9 2 

2016 765 196 5 8 0 

Разом 11094 2940 40 136 20 

 

Окрему категорію осіб, які є членами таких угруповань, становлять 

злочинці, що беруть участь у процесі надання та отримання дозволів (ліцензій) 

на природокористування та можливості впливати на довкілля, яка пов’язана з 

наданням корупційних послуг та отриманням тіньового прибутку, 

привласненням грошових коштів. Така діяльність у науковій літературі 

отримала назву «корумповане екологічне ліцензування» [104]. 

Правозастосовна практика свідчить про численні факти незаконного 

надання суб’єктам господарювання спеціальних дозволів на користування 

надрами, проведення науково-дослідного вилову риби, санітарних вирубок лісу 

та ін. 

Організована злочинна діяльність таких осіб характеризується 

неодноразовим, повторним вчиненням екологічних злочинів та 

професіоналізацією частини злочинців цієї категорії. Варто зауважити, що 

утворення груп злочинців-професіоналів є результатом специфічної тенденції 

розвитку екологічної злочинності – трансформації (внаслідок безкарності та 

високої прибутковості цієї діяльності) мотивів забезпечення сім’ї 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c2r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c4r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c5r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c2r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c4r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c5r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c1r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c2r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c4r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c5r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c1r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c2r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c4r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c5r72&key=1679595
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найнеобхіднішим (наприклад, продуктами харчування – рибою та дичиною; 

дровами для опалення і т. ін.) у мотиви збагачення. Так, «професійні» 

браконьєри найчастіше діють спільно, мають свої транспортні засоби, велику 

кількість заборонених засобів лову, налагоджені схеми реалізації незаконно 

добутої риби та морепродуктів (ікра, креветки). Сприяють злочинному бізнесу 

особи, котрі спеціалізуються на переробці (зберіганні в спеціально обладнаних 

морозильних камерах, засолюванні й копченні) та подальшій реалізації рибної 

продукції. Матеріали проведених нами та іншими авторами [339; 454] наукових 

досліджень, публікацій у періодичних виданнях і результати перевірок 

засвідчили наявність динамічного працюючого нелегального ринку риби 

цінних сортів, лов яких заборонено або квотується, та рибної продукції з неї, 

що здобувається шляхом промислового браконьєрства [383, с. 652-653]. 

Професіоналізація кримінальної активності у сфері екології пов’язана з її 

експортом за межі держави та набуттям при цьому характеру 

транснаціональної організованої злочинності. Особливо яскраво це засвідчують 

масштабні незаконні порубки лісу в західних регіонах України з подальшим 

вивезенням лісоматеріалу контрабандним шляхом, а також незаконне 

видобування бурштину. 

Однією зі складових повторної кримінальної активності у сфері екології є 

рецидивні злочини. У кримінологічній літературі відзначається тенденція до 

систематичного підвищення професіоналізму й організованості рецидивних 

угруповань [76, с. 152]. Також слушно зазначається, що злочинна діяльність 

рецидивістів характеризується витонченістю, приховуванням слідів злочинів. 

Вони дедалі частіше вчиняють злочини в складі організованих злочинних 

груп [205, с. 234]. 

За офіційними статистичними даними, протягом 2009–2016 рр. частка 

осіб, котрі раніше вчиняли злочини, у загальній кількості осіб, які вчиняли 

екологічні злочини, становила 17,0 % (1887 з 11 094). Число осіб, що вчинили 

кримінально-правовий рецидив, тобто судимість яких на момент вчинення 

екологічного злочину не була знята чи погашена, становила за весь період 
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дослідження 460 осіб, або лише 4,1 % від усієї кількості виявлених екологічних 

злочинців (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Кількість виявлених осіб, які раніше вчиняли злочини,  

протягом 2009–2016 рр. 

 

Рік 

Усього виявлено осіб, 

які вчинили 

екологічні злочини 

У тому числі ті, 

що раніше вчиняли 

злочини 

У тому числі ті, з яких 

судимість не знята і не 

погашена 

Виявлено 

осіб 
Частка, % 

Виявлено 

осіб 
Частка, % 

2009 1719 181 10,5 45 2,6 

2010 1472 188 12,8 40 2,7 

2011 1666 503 30,2 83 5 

2012 1862 502 27 136 7,3 

2013 1413 207 14,7 54 3,8 

2014 1194 112 9,4 29 2,4 

2015 1003 96 9,6 42 4,2 

2016 765 98 12,8 31 4,1 

Разом 11094 1887 17 460 4,1 

 

Для порівняння: аналогічні показники загальної злочинності становлять 

відповідно 34,2 % та 16,4 %, що набагато більше за показники екологічної 

злочинності. 

Як бачимо з рис. 10 (дод. Г), зміни показників рецидивної складової 

екологічної злочинності мають хвилеподібний характер із максимальними 

значеннями часток виявлених осіб, котрі раніше вчиняли злочини, а також осіб, 

з яких судимість не знята і не погашена, у 2011 р. (значення відносних 

показників 30,2 % та 5,0 % відповідно), подальшим зниженням до мінімального 

значення у 2014 р. (9,4 % та 2,4 %) та незначного зростання в наступних роках. 

До характеристик особи злочинця, що визначають не тільки його 

кримінально-правові ознаки, а й морально-психологічний портрет винної 

особи, слід віднести й відомості щодо схильності до зловживання 

алкогольними напоями або наркотичними речовинами. Відповідно до п. 13 ч. 1 

ст. 67 КК України вчинення злочину особою, що перебуває у стані 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c8r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c9r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c8r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c9r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c8r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c9r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c8r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c9r72&key=1679595
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алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або 

інших одурманюючих засобів, визнається обставиною, яка обтяжує покарання.  

Привертає увагу той факт, що з 11 094 виявлених протягом 2009–2016 рр. 

осіб лише 95 екологічних злочинців під час вчинення злочину перебували у 

стані алкогольного сп’яніння, а 2 – у стані наркотичного, або токсичного, або 

психотропного, тобто менше ніж 0,9 % від усієї кількості виявлених осіб. Для 

порівняння: аналогічні показники загальної злочинності становлять 16,5 %, 

зокрема у стані алкогольного сп’яніння – 15,9 %, наркотичного або токсичного 

або психотропного – 0,6 %. 

Як нами зазначалось раніше [452, с. 107], це пояснюється особливостями 

вчинення злочинів названої категорії, що є переважно умисними посяганнями, 

де досягнення злочинного результату цілком залежить від свідомої, 

цілеспрямованої, заздалегідь підготовленої, вольової діяльності 

правопорушника. Так, п’яному злочинцеві складно вистежити й добути звіра, 

поставити та витягти сітку, зрубати дерево, займатись добуванням корисних 

копалин і т. ін. Динаміку виявлення осіб, котрі вчиняли екологічні злочини у 

стані сп’яніння, наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Кількість виявлених осіб, які вчиняли екологічні злочини у стані 

сп’яніння 

 

Роки 

Усього виявлено осіб, які 

вчинили екологічні 

злочини 

У стані сп’яніння 

алкогольного 

наркотичного або 

токсичного, або 

психотропного 

2009 1719 14 0 

2010 1472 15 0 

2011 1666 20 1 

2012 1862 26 1 

2013 1413 9 0 

2014 1194 3 0 

2015 1003 2 0 

2016 765 6 0 

Разом 11094 95 2 

 

 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c6r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c6r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c6r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c6r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t3m2c7r72&key=1679595
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Отже, проведене у підрозділі дослідження підтверджує, що кримінально-

правова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини, має важливе 

кримінологічне значення, адже сприяє повноті висвітлення досліджуваної 

проблеми. Здійснений аналіз узагальнюючих ознак осіб, які вчиняють 

екологічні злочини, дав змогу встановити специфічні характеристики злочинців 

цієї категорії, а саме показники щодо вчинення екологічних злочинів у групі (у 

тому числі організованої), види вчиненого посягання, показники повторної 

кримінальної активності, а також вчинення злочину у стані сп’яніння. 

Порівняння отриманих показників із типовими характеристиками загальної 

злочинності або всього населення визначає детермінанти екологічної 

злочинності, а відтак, має стати основою для розроблення заходів запобігання 

цій категорії злочинів. 

 

3.3 Типологія осіб, які вчиняють екологічні злочини 

 

У дослідженнях проблем протидії злочинності вчення про особу 

злочинця посідає чільне місце, адже накопичення, описання, пояснення та 

систематизація відповідних наукових знань є невід’ємним компонентом 

створення цілісної кримінологічної теорії протидії злочинності.  

Для пізнання особливостей злочинної поведінки варто виходити з того, 

що вона, як і будь-яка інша поведінка, є неоднорідною. Її специфіка полягає не 

тільки у змісті злочинних дій, а й передусім у їхніх суб’єктивних причинах. 

Тому видається, що поряд із загальною пояснювальною схемою злочинної 

поведінки, чому в кримінологічній літературі приділена достатня увага, слід 

ґрунтовніше аналізувати причини окремих видів такої поведінки. 

Відтак, зважаючи на суттєву варіативність особистісних рис екологічних 

злочинів, висвітлених у науковій літературі, виникає потреба в здійсненні їх 

типології як способу систематизації кримінологічного знання. 

Окремим питанням, які стосуються типології осіб, котрі вчиняють 

екологічні злочини, приділялась увага у кримінологічних дослідженнях 
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екологічної злочинності взагалі та її окремих видів зокрема такими 

науковцями, як О. Л. Дубовик, Е. М. Жевлаков, Н. Г. Іванова, С. М. Іншаков, 

Т. В. Корнякова, О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, В. М. Раднаєв та ін. Разом із 

тим, визнаючи суттєвий внесок означеної плеяди фахівців у розроблення 

заявленої проблематики, зауважимо, що існуючі типології екологічних 

злочинців не вичерпують усіх можливих їх варіантів, зокрема деякі із 

запропонованих типологій є доволі суперечливими, що й зумовлює 

актуальність здійснення типологічного розподілу екологічних злочинів, який 

би відповідав вимогам повноти та внутрішньої узгодженості. 

У кримінологічній літературі логічно зауважується, що немає сенсу 

говорити про особу злочинця як наукову проблему, якщо злочинцям не 

притаманні певні риси, які відрізняють їх від тих, хто не скоює злочини [203, 

с. 9].  

Серед методів, використовуваних під час кримінологічного дослідження 

особи злочинців, традиційним є застосування їх класифікації та типології. 

Якщо класифікація злочинців має на меті їх розподіл на групи і підгрупи за 

якісними та кількісними ознаками, ґрунтуючись на схожості й відмінності 

об’єктів, що класифікуються, де кожна з груп і підгруп посідає в системі 

відносно інших певне місце, то типологія, порівняно з класифікацією, 

перебуває на вищому рівні абстракції, без чіткого фіксування відносин 

супідрядності груп об’єктів. Вона фіксує те головне, без чого немає і не може 

бути особистості злочинця, розкриває внутрішні, стійкі зв’язки між істотними 

ознаками і тим самим сприяє виявленню закономірностей, характерних для 

злочинця як типу [131, с. 55]. 

Зазначене справедливе й стосовно екологічних злочинів, запобігання 

яким неможливе без з’ясування специфіки особи, котра вчиняє злочини 

названої категорії, адже система особистісних характеристик злочинців 

важлива для аналізу причин злочинної поведінки, а відтак, і для запобігання 

таким злочинам. 
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Найпоширенішою у кримінологічній науці є типологія особи злочинця за 

такими критеріями: 1) характером антисуспільної спрямованості особи; 2) 

глибині та стійкості її асоціальності [232, с. 128]. 

З огляду на перший критерий, злочинців розподіляють на такі типи: з 

агресивно-зневажливим ставленням до людини; з корисливо-егоїстичною 

мотивацією; з індивідуалістично-анархічним ставленням до різних соціальних 

інститутів; з легковажно-безвідповідальним ставленням до виконання різних 

правил техніки безпеки [475, с. 246]. 

За другим критерієм серед злочинців виокремлюють такі типи: випадкові; 

ситуаційні; нестійкі; злісні; особливо небезпечні (в інших джерелах – 

послідовно-криміногенний, ситуативно-криміногенний і ситуативний). 

Щодо типології осіб, які вчиняють екологічні злочини, то в науковій 

літературі наводяться різноманітні критерії розподілу. Так, російській 

кримінолог С. М. Іншаков пропонує типологію за двома критеріями: 

соціальним статусом і характером мотивації [133, с. 168]. 

За першим критерієм автор вирізняє такі категорії: 1) приватні особи 

(російські громадяни й іноземці); 2) керівники підприємств та підприємці; 3) 

державні посадові особи. 

Серед першої групи виокремлюють осіб, які епізодично вчиняють 

екологічні злочини; які вчиняють злочини у вигляді промислу групою і 

поодинці; які об’єднані в організовані кримінальні групи та спільноти.  

Серед керівників підприємств та підприємців вирізняють: керівників 

об’єктів енергетики, виробничих, транспортних, сільськогосподарських та 

видобувних підприємств; вітчизняних та іноземних підприємців, що 

спеціалізуються на вивезенні цінних природних ресурсів або ввезенні 

токсичних відходів. 

Серед державних посадових осіб виокремлюють такі категорії: керівники 

державних відомств і служб, що відають вивезенням природних ресурсів; 

керівники державних відомств і служб, які організовують утилізацію, 
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зберігання, а також ввезення з-за кордону в тих самих цілях радіоактивних і 

високотоксичних речовин; військові посадові особи. 

Крім того, за характером мотивації С. М. Іншаков вирізняє осіб, які 

вчиняють екологічні злочини, з таких мотивів: корисливих; у політичних цілях; 

у військових цілях; з необережності. 

Відзначаючи безперечну наукову цінність наведеного розподілу 

зауважимо, що в цьому випадку відбувається поділ не за єдиною підставою. 

Так, розподіл першої категорії здійснюється не за соціальним статусом, а за 

ступенем криміногенного викривлення особистісних характеристик (або за 

глибиною та стійкістю злочинної поведінки), другої та третьої категорій – за 

сферою вчинення злочинних посягань. 

Щодо наведеної типології за характером мотивації, зазначимо, що, по-

перше, залишається незрозумілим зміст мотивації під час вчинення екологічних 

злочинів у політичних і військових цілях; по-друге, варто погодитись з 

обґрунтованим твердженням А. П. Закалюка, що «диференціація особи за 

мотивами діянь є її класифікацією, а не типологізацією» [120, с. 266], адже 

мотивація є відображенням процесів функціонування мотиву, який є лише 

однією ознакою особистості та не може слугувати підставою інтегративної її 

характеристики. 

Додамо також, що наведений розподіл осіб, котрі вчиняють екологічні 

злочини, за соціальним статусом також за сутністю є не типологією, а 

класифікацією. 

Наприклад, О. В. Мельник досліджуючи осіб, які вчиняють злочини, 

пов’язані із забрудненням довкілля, пропонує їх розподіл за аналогічною, 

статусно-правовою ознакою, під якою авторка розуміє професійно-посадовий 

статус особи, в якому фіксується її соціальне, економічне та виробничо-

технічне становище, на такі категорії: приватні особи; службові особи; 

спеціально-зобов’язані особи [277, с. 105]. Звернемо також увагу на те, що 

автор називає цей розподіл класифікацією. 
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На наш погляд, зазначена ситуація, що характеризується ігноруванням 

науковцями змістової відмінності категорій «класифікація» та «типологія», є 

доволі поширеною у кримінологічній літературі. Так, Є. Г. Клєтньова [153], 

досліджуючи кримінологічну характеристику особи екологічного злочинця, 

практично ототожнює названі поняття. У свою чергу, автор пропонує за 

критерієм ставлення особи до виробничо-господарської діяльності виокремити 

три категорії екологічних злочинців: 1) відповідальні працівники різних 

підприємств, організацій, установ, які за родом своєї діяльності зобов’язані 

дотримуватися різних природоохоронних правил (розпоряджень) або 

контролювати їх виконання іншими особами; 2) рядові працівники, котрі 

можуть вчиняти злочини, як за власною ініціативою, так і за вказівкою своїх 

керівників; 3) особи, які вчиняють екологічні злочини, що не пов’язані з їхньою 

виробничо-господарської діяльністю (незаконне полювання, рибальство і т. ін.) 

[153]. 

У вітчизняній кримінологічний літературі наявні варіанти типологічного 

розподілу лише стосовно екологічних злочинів певного виду. Так, 

Г. С. Поліщук на підставі аналізу кримінальних справ щодо незаконного 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом залежно 

від мотивації, соціального статусу та стійкості злочинної поведінки наводить 

типологію осіб, які вчиняють злочини цієї категорії [335, с. 135]. Зауважимо, 

що навряд чи виправданим є об’єднання в межах одного типологічного ряду 

одразу трьох критеріїв типологізації, адже стійкість злочинної поведінки 

відображає ступінь криміногенного викривлення особистісних характеристик 

злочинця, а мотиваційний критерій – характер такого викривлення. 

Ґрунтуючись на результатах вивчення осіб, котрі вчиняють браконьєрські 

посягання, автор запропонувала типологію браконьєрів, що відображає їхній 

соціальний статус і мотивацію злочинної поведінки, відповідно до якої 

виокремлені такі групи браконьєрів: місцеві, посадові, дозвільно-розважальні, 

професійні, легальні [452, с. 160]. 
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Зазначена ситуація, що характеризується фактичною відсутністю єдиних 

підходів до типологізації екологічних злочинців як особливої категорії, 

великою мірою відображає загальну проблему типологізації в кримінологічній 

науці. 

Так, Д. Гіббонс, який, проаналізувавши розвиток типологічного підходу 

щодо злочинності та злочинців за останні два десятиліття в американській 

кримінології, дійшов до висновку, що запропонувати повну типологію навряд 

чи взагалі можливо. Реальний світ, на думку Д. Гіббонса, «завзято пручається 

зусиллям спростити його шляхом створення типологій» [547, с. 144]. 

Аналогічного висновку дійшли й представники радянської кримінології. 

Зокрема, автори «Курсу радянської кримінологїї» констатували ситуацію щодо 

практичної неможливості створення певної «універсальної» типології, 

придатної на всі випадки життя, що, на їхню думку, пояснювалось «крайньою 

різноманітністю можливих типологічних ознак та їх сполучень, а також 

неоднаковою значущістю цих ознак та сполучень для вирішення різних 

кримінологічних завдань» [235, с. 294]. 

Щодо типологізації екологічних злочинців варто зауважити, що завдання 

ускладнюється надзвичайною різноманітністю способів вчинення злочинів цієї 

категорії, сфери їх вчинення, суб’єктним складом, характером мотивації та 

іншими кримінологічно значущими обставинами. 

На наш погляд, вибір критеріїв типологізації екологічних злочинців має 

зумовлюватись потребою у пізнанні причин злочинної поведінки, 

антисоціальних деформацій особистості, типу її антисуспільної спрямованості. 

Саме тому одним із таких критеріїв може бути характер цілепокладання в 

механізмі злочинної активності, суб’єктивне, особисте ставлення злочинця до 

об’єкта посягання, що є показником відчуження особи від ціннісно-

нормативної системи суспільства, проявом спрямованості його особистості та, 

відтак, істотною мірою визначає характер криміногенного викривлення 

особистісних характеристик екологічного злочинця. 
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Умовно вказаний критерій можна назвати пристосувальною 

(адаптивною) спрямованістю особистості. За ознакою адаптивної 

спрямованості осіб, котрі вчиняють екологічні злочини, можна, на нашу думку, 

поділити на дві категорії – агресивно-деструктивні й адаптивні [438, с. 108]. 

Рівень соціальної адаптивності особистості визначають такі чинники:  

 нервово-психічна, емоційно-вольова стійкість особистості; 

 інтелектуальний рівень розвитку суб’єкта; 

 мотиваційна сфера особистості, що охоплює не тільки мотиви 

досягнення, уникнення неуспіху, а й такі складніші утворення, як ціннісні 

орієнтації, світоглядна основа особистості [185, с. 94]. 

Агресивно-деструктивні екологічні посягання не є адаптивними за своєю 

суттю, адже така поведінка суперечить фундаментальним умовам суспільного 

буття у взаємовідносинах «людина – природа». За визначенням 

А. Ф. Зелінського, агресивні дії мають екстремальний характер, що відображає 

ворожнечу й ненависть, бажання завдати шкоди окремим людям, суспільству, 

природі та речам, створеними людьми [21, с. 9]. Посилаючись на відомого 

психіатра та психолога Е. Берна, автор зауважує, що «прагнення до знищення 

призводить у дію ворожнечу й ненависть, сліпий гнів і моторошні насолоди 

жорстокістю та розпадом живої плоті». Людська агресивність вирізняється 

емоційністю й екстремізмом дій і найчастіше має деструктивний характер, 

оскільки незалежно від намірів і тимчасових вигід, отриманих у результаті 

нападів і руйнувань, агресор руйнує умови власного існування, адже людина – 

істота суспільна [21, с. 9]. 

Деструктивна агресія має, на відміну від доброякісної агресії, іншу 

природу. За теорією Е. Фромма [517], доброякісна агресія пов’язана з обороною 

та є реакцією у відповідь на загрозу. Злоякісна, або деструктивна, агресія, 

виявляється як людська пристрасть до абсолютного панування над іншою 

живою істотою і бажання руйнувати. Її природа соціальна. Витоки 

деструктивності полягають у вадах культури і способу життя людини. Ні у 

тварин, ні у далеких предків людини (первісних мисливців і збирачів плодів) 
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деструктивності не виявлено. На відміну від тварин людина буває 

деструктивною незалежно від наявності загрози самозбереження та поза 

зв’язком із задоволенням потреб [517, с. 244]. 

Одним із проявів деструктивної агресії є екологічний вандалізм [219, 

с. 255], детермінаційний комплекс якого пояснюється зміщенням агресії: 

замість того, аби ліквідувати джерело фрустрації, окремі особи вважають за 

краще знищити природні об’єкти, що до виникнення фрустрації не мають 

жодного стосунку. Найтиповіші злочини такої категорії – знищення й 

пошкодження природних комплексів, узятих під охорону держави, знищення 

лісів шляхом підпалу, порушення режиму природно-заповідних об’єктів, 

жорстоке поводження з тваринами. За ознаками екологічний вандалізм, як і 

вандалізм взагалі, має багато спільного з іншими агресивними злочинами: 

посяганнями на особу та громадський порядок. Психологічним змістом та 

мотивами екологічного вандалізму є злість, ворожість, прагнення до 

руйнування, деструктивізм, відчуження, фрустрація. Часто мотиви 

екологічного вандалізму є негативіськими, тобто не пов’язані з крахом надій 

(станом фрустрації) або реакцією на образу, а викликані специфічною 

потребою в негативних емоціях – переживаннях тривоги, ризику, нервової 

напруженості. Агресивний негативізм притаманний так званим геростатівським 

мотивам, джерелом потреб якого є персоналізація, спроба самоствердження, 

прагнення індивіда заявити про себе. Злочини екологічного характеру, що 

вчиняються з перелічених мотивів, належать до епатажних. Особи, що їх 

вчиняють, намагаються таким чином звернути на себе увагу, продемонструвати 

цинічне ставлення до норм моралі й самоствердитись. Нерідко злочини цієї 

категорії вчиняються підлітками, як правило, із сімей, де відсутній належний 

чи взагалі будь-який педагогічний контроль [383, с. 638]. Приклад юного 

екологічного вандала описано в одній херсонської газеті: «Юний лобур 

підійшов до плавнів поблизу околиці Голої Пристані та підпалив очерет. А 

коли вогонь розгорівся, став щось викрикувати та танцювати» [306, с. 11]. 

Подібною є мотивація й у дорослих злочинців, котрі підпалюють очерет і 
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траву, мотивуючи тим, «що так треба», «щоб краще очерет ріс» та т. ін. 

Справжня причина, як правильно зауважив журналіст цієї газети, полягає в 

тому, «що дуже хочеться подивитись на вогонь. Та відчути себе таким 

«суперменом», володарем усього живого». Для задоволення цих психологічних 

потреб «суперменів» і гинуть кабани та олені, фазани та качки разом із 

пташенятами, знищуються дерева та чагарники [219, с. 257]. 

Також варто віднести до агресивно-деструктивного типу осіб, котрі 

вчиняють екологічні злочини, певну частку браконьєрів, а саме тих, хто 

займається незаконним полюванням та незаконним зайняттям рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом з ірраціональною 

жорстокістю, способами, застосування яких об’єктивно не зумовлено 

потребами добування тварин, а також заради розваги, активного відпочинку, 

аби розважитись, зняти стрес та ін. Відсутність будь-яких раціональних мотивів 

вчинення таких злочинів, що часто характеризуються зухвалістю, варварським 

винищенням тварин, добування яких не потрібне цій категорії браконьєрів ні 

для харчування, ні для продажу, якісно відрізняє такі злочини від адаптивних 

видів злочинного браконьєрства. 

Водночас у цілому полювання та рибальство, зокрема й незаконні, як 

зауважує Е. Фромм [517, с. 16] не зумовлюють ні жорстокості, ні 

деструктивності. Здебільшого, зауважує автор, мисливцеві страждання звіра не 

надає жодної радості та, більше того, садист, який отримує задоволення від 

чужих страждань, буде поганим мисливцем. Встановлено, що садизм 

трапляється частіше серед людей, які переживають фрустрацію, а також у 

соціальних класах, що відчувають своє безсилля та отримують мало радості в 

житті. 

Розглядаючи психологічні характеристики цієї категорії слід звернути 

увагу на певні особливості агресивно-деструктивного типу злочинця. У 

психологічній літературі відзначається, що такі особи вирізняються насамперед 

низькою емоційно-вольовою стійкістю, зниженою опірністю до стресу, 

невротичною симптоматикою, яскраво вираженими акцентуйованими 
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властивостями характеру щодо гіпертимно-нестійкого, епілептоїдного та 

деяких інших типів, психічними аномаліями, психотичними розладами, 

психопатичними особливостями особистості. Нерозвинені належною мірою 

соціально-адаптивні якості таких осіб, знижений поріг їхньої нервово-психічної 

стійкості можуть посилюватися недостатньо високим інтелектом, 

слаборозвиненими прогностичними здібностями. 

Поведінка такої категорії осіб багато в чому зумовлена доволі 

примітивними потребами (проводити час у постійних розвагах, 

супроводжуваних вживанням спиртних напоїв, наркотиків та ін.). Інтереси, 

ціннісні орієнтації, світоглядна основа таких осіб характеризуються 

бездуховністю, примітивністю, відсутністю високих ідеалів. Тому їм важко 

орієнтувати свої вчинки й поведінку на досягнення більш значимих цілей 

порівняно із задоволенням нагальних потреб. А оскільки такі потреби не 

завжди можуть бути задоволені, все це сприяє виникненню в таких осіб 

неконтрольованого стану фрустрації, підвищеної агресивності [185, с. 95]. 

Як і Е. Фромм, російський девіантолог Я. І. Гілінський, звертає увагу 

саме на соціальну природу агресивності [70, с. 226]. На думку автора, 

визначальною у процесі її детермінації є соціально-економічна нерівність. 

Основну структурну частку категорії агресивно-деструктивних злочинців 

становлять особи, котрі є працездатними, але не працюють і не навчаються. За 

визначенням Я. І. Гілінського, це – «виключені» особи, тобто такі, що змушені 

існувати на узбіччі життя, не будучи залученими до активних трудових, 

соціальних, політичних, культурних процесів. Структуризація сучасного 

суспільства за критерієм «включеність/виключеність» (inclusive/exclusive) є 

одним із його системоутворюючих чинників. Виключення відбувається 

поступово, шляхом накопичення труднощів, розриву соціальних зв’язків, 

дискваліфікації, кризи ідентичності. Більшість «виключених» – підлітки і 

молодь – без освіти, без професії, без роботи, без легальних доходів, але 

оточені «гламуром», дорогими автомобілями, ресторанами, бутиками. Безнадія 

існування більшості з них не може не викликати відповідну реакцію [70, 
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с. 230]. Одним із варіантів такої реакції є агресивні, деструктивні посягання на 

об’єкти довкілля. 

Найбільшою мірою це характерно для злочинців, котрі вчиняють 

незаконне полювання. Ілюструє такі твердження висловлювання одного з 

єгерів: «Уявіть, як браконьєр наближається до тварини, що потрапила у петлю. 

Звір, божеволіючи від страху та болю, безладно рветься в різні боки, ще більше 

затягуючи петлю, а деякі тварини до того ж і кричать, а бандюга забиває звіра 

палицею, дорізає ножем або заколює пікою, великих і сильних тварин 

стріляють в упор. Потім нишком, як злодій, обробляє тушу, також потайки 

тягне додому і тихцем їсть або торгує м’ясом і хутром з-під поли». 

На думку зазначеного автора, такі браконьєри, яких об’єднує відсутність 

ознак моралі, «з легкістю вбили б і людину, тільки б цього ніхто не бачив, і 

спали б спокійно, без жодних докорів сумління» [320]. 

Справедливість таких оцінок підтверджується кількістю вчинених 

браконьєрами насильницьких злочинів. 

Зокрема, нерідкісними є випадки вчинення браконьєрами насильницьких 

злочинів і в ситуаціях, що безпосередньо не пов’язані з незаконним 

полюванням. Показовою в цьому аспекті є справа за обвинуваченням жителя 

Харківської області С. за ч. 2 ст. 248, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185 КК України. 

Засуджений незаконно полював на дикого кабана в заповіднику «Руський 

Орчик». Через деякий час між С. та потерпілим Т. (який до того ж працював 

єгерем у цьому заповіднику) в останнього вдома, на ґрунті особистих 

неприязних стосунків (відмовився позичити гроші), виникла сварка, під час 

якої Т. почав ображати С. Бажаючи помститись, С., узявши вдома двоствольну 

мисливську рушницю ІЖ-27Е та два патрони, один з яких заряджений 

картеччю, а другий – кулею, на велосипеді поїхав до озера, заздалегідь знаючи, 

що Т. часто приїздить до озера порибалити. 

Коли Т. повертався від озера, С., вставши з очерету, здійснив постріл з 

мисливської рушниці в спину потерпілому. Через 2–3 секунди С. здійснив 

другий постріл у голову Т. Вчинивши умисне вбивство Т., С. з метою 
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приховати сліди злочину, підійшов до потерпілого й за одежу перетяг труп в 

очерет, де його залишив. С. приблизно через 6 годин після скоєння вбивства Т. 

проник до його будинка, де зламав сейф, звідки викрав гроші в сумі 1000 грн, 

та ще 100 грн – з куртки, яка висіла на вішалці [50]. 

Привертає увагу те, що серед злочинців зазначеного типу доволі велика 

частка неповнолітніх, адже саме в цьому віці формується особистість, а також 

робиться вибір сталого мікросередовища, де особа набуває життєвого досвіду, 

що допомагає приймати життєво важливі рішення та розв’язувати конфліктні 

ситуації. Наявність агресивних, дезадаптивних злочинців серед неповнолітніх 

засвідчує наявність деструктивних тенденцій у формуванні їхньої особистості. 

Крім того, вчинення злочинів неповнолітніми є особливо небезпечним у 

контексті розвитку «злочинної кар’єри». Так, у 1999 р. затримано на 

петельному промислі школярів К. і Б. – учнів 11-го та 10-го класів, за плечима 

яких було кілька років безжального промислу, десятки задушених або забитих 

копитних і хутрових звірів. За словами єгеря, котрий затримував неповнолітніх 

браконьєрів, «саме затримання більше нагадувало бойову операцію, з 

елементами вистежування, далеко не дитячої погоні, і цілковитої відмови після 

затримання – все як у бувалих браконьєрів. А скільки ми їх «вираховували», 

скільки спалили бензину і пройшли пішки кілометрів по їхніх слідах, скільки 

зняли їхніх петель, скільки вони поламали годівниць і солонців із помсти нам?! 

Навіть не вірилося, що все це робили школярі!» [320]. 

До зазначеного типу (агресивно-деструктивного) осіб, котрі вчиняють 

екологічні злочини, слід віднести злочинців, для яких деструктивізм має 

інструментальну мотивацію. У таких посяганнях злочинець має іншу, ніж 

руйнування та завдання шкоди об’єктам довкілля, мету. Прикладами таких 

посягань є забруднення ґрунтів унаслідок умисного пошкодження 

нафтопродуктопроводів. Як слушно зауважує О. В. Мельник, подібні аварії 

часто спричиняють забруднення як земель, так і водних об’єктів, а подекуди й 

загибель дерев. Як правило, причиною такого забруднення є умисне 

пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів з 
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метою незаконного заволодіння нафтопродуктами. Поширені випадки 

викрадення дизельного палива чи бензину, що призводить до розливу 

нафтопродуктів [277, с. 92]. На погляд Ю. О. Левченка, який досліджував цей 

вид посягань, наведені вище обставини дають підстави розглядати вказані 

злочини як приклад «кримінального вандалізму», характерними ознаками 

якого, є пошкодження або знищення майна у процесі іншої злочинної 

діяльності, зазвичай корисливої, або з метою приховування її слідів та 

знищення доказів [242, с. 67]. Кваліфікуються злочини цієї категорії за ч. 3 

ст. 292 «Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто, газо-, 

конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів» КК України, що встановлює 

відповідальність у випадку настання альтернативних наслідків, одним з яких є 

значне забруднення довкілля. 

Подібні посягання призводять до справжнього екологічного лиха, завдану 

шкоду якого неможливо виміряти у вартісному вимірі. Так, Львівським 

обласним судом за ч. 3 ст. 78
1 

КК України було засуджено Ч., який з метою 

крадіжки дизельного пального умисно
 
просвердлив механічним ручним дрилем 

отвір у магістральному нафтопродуктопроводі «Дрогобич – Стрий», 

розташованому з лівого боку за течією річки Уличнянка, що поблизу с. Уличне, 

Дрогобицького району Львівської області. Унаслідок розгерметизації 

трубопроводу через утворений отвір вилилося дизельне пальне, що призвело до 

аварії і порушення нормальної роботи трубопроводу протягом 57 год. Крім 

того, було завдано істотного забруднення довкіллю, зокрема пасовищу на 

ділянці площею 300 кв. м, глибиною до 0,2 м, а також забруднено шар води 

річки Уличнянка глибиною до 0,1 м [196, с. 77–78]. 

До зазначеної категорії також варто віднести умисні підпали лісових 

масивів. З метою отримання дозволів на вирубку лісу для його подальшої 

реалізації на експорт «кримінальні» підприємці імітують лісові пожежі. 

Механізм цього «кримінального» бізнесу такий: наймаються безробітні 

маргінали, їм видаються керосин та смолоскипи. Ті йдуть до наміченої ділянки 

лісу або ж лісосмуги, підпалюють суху траву, кору дерев, умисно створюючи 
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імітовану або контрольовану пожежу. У подальшому під виглядом вирубки 

горілого лісу оформлюють необхідні для вирубки та реалізації лісу документи. 

Інша категорія екологічних вандалів «кримінального характеру» – браконьєри, 

які використовуючи різні технічні засоби для добування тварин (вибухові та 

отруйні речовини, електрострум), завдають шкоди довкіллю незрівнянно 

більше, ніж безпосередньо добувають. Прикладом, що ілюструє цей вид 

екологічного вандалізму, є випадки, коли браконьєри, знаючи напевно, де в 

плавнях знаходяться фазани або дикі кабани, підпалюють очерет так, щоб 

вогонь виганяв тварин та птахів на відкрите місце. Подібні дії кваліфікуються 

кримінальним законом як браконьєрство «вчинене способом масового 

знищення» видів тваринного світу та передбачені частинами 2 статей 248, 249 

КК України [219, с. 258]. 

Віднесення до соціально-адаптивного типу особистості злочинця 

визначають такі види суспільно небезпечної поведінки, що здійснюється за 

мотивами пристосування до соціального середовища і задоволення життєвих 

потреб та характеризується корисливою мотивацією [452, с.106 ]. 

У мотиваційній структурі особистості цього кримінального типу 

здебільшого переважають мотиви досягнення, ціннісні орієнтації, що дають їм 

змогу усвідомлено ігнорувати соціальні норми, загальноприйняті правила 

поведінки, переступати недозволене. Тому характерною рисою таких осіб є 

низький рівень нормативності поведінки, що відповідає такому самому рівневі 

правосвідомості [185, с. 95].  

Домінуючою мотивацією для адаптивного типу осіб, які вчиняють 

екологічні злочини, є корислива. Варто зауважити, що в науковій літературі 

корисливість розглядається як деформація суспільної свідомості й психології, 

змістом якої є протиріччя між прагненням людей отримувати матеріальну 

вигоду та необхідністю це робити законним шляхом. За семантичним 

походженням корисливість означає «пристрасть до наживи, матеріальна вигода 

та ін.» [79, с. 16]. 
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За допомогою вчинення злочинів названої категорії особа здатна 

забезпечити себе матеріально. Ця потреба найяскравіше реалізується у 

злочинах, пов’язаних із протиправним заволодінням природними ресурсами 

(мисливських, рибних, рослинних, мінеральних). Навколишнє середовище 

сприймається злочинцями вказаного типу як невичерпний та створений власне 

для безконтрольного задоволення їхніх вітальних потреб.  

Такі злочини мають найбільшу частку в структурі екологічної 

злочинності – близько 85–90 %. До них належать насамперед незаконна 

порубка лісу, браконьєрство (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 

водним добувним промислом і незаконне полювання), порушення правил 

охорони надр. Зазначені злочини мають чітко виражену корисливу сутність, що 

виявляється в корисливому цілепокладанні злочинної поведінки. 

Корисливу мотивацію має також певна частка злочинів, що полягають у 

порушенні порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної 

безпеки під час виробничої діяльності [474, с. 160]. 

У зв’язку з цим О. Л. Дубовик та А. Е. Жалінський виокремлюють як 

підгрупу екологічних злочинів так звану корисливу екологічну злочинність за 

критерієм мети – отриманням матеріальної вигоди. Вони звертали увагу на те, 

що така злочинність характеризується тривалістю злочинної поведінки, 

обсягом злочинної діяльності, характером наслідків такої діяльності та 

дохідністю. «Предметну основу процесу детермінації корисливих екологічних 

злочинів утворюють передусім виробнича діяльність, а також еколого-

географічні умови. Це простежується в районах активного риболовства, 

полювання, морського промислу, порубок лісу» [105, с. 84; 152]. 

Новий імпульс така діяльність отримала в українських реаліях, коли 

ринкова система господарювання стимулює споживацьку психологію в 

суспільстві. Зазначені посягання поширились на сферу природокористування та 

заволодіння природними ресурсами, що зумовило їх хижацьке використання, 

знищення окремих елементів довкілля. Отже, сьогодні саме корисливі злочинці 

формують організовану складову екологічної злочинності, що фактично 
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становить нелегальне кримінальне «підприємництво», тобто отримання в 

зазначений спосіб постійного прибутку, бізнесової вигоди [455, с. 98]. 

Окрім того, у цій категорії варто виокремити підтип злочинця – 

екологічного корупціонера , для якого характерним є засноване на 

неправомірній вигоді поширення свого владного впливу у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. 

У незаконний корумпований оборот залучено значні обсяги лісових 

ресурсів, риби та морських тварин, корисних копалин, земельних ділянок, 

відходів та ін. Окрему складову організованої екологічної злочинності часто 

становить «корумповане екологічне ліцензування», під яким розуміється 

противоправна поведінка осіб, що беруть участь у процесі надання та 

отримання дозволів (ліцензій) на природокористування й можливості впливати 

на довкілля, яка пов’язана з наданням корупційних послуг та отриманням 

тіньового прибутку, привласненням грошових коштів. 

Небезпечність «корумпованого екологічного ліцензування» [104], яке 

забезпечує тривалу та безкарну «підприємницьку» діяльність організованим 

угрупованням, становлять не тільки наслідки, що властиві екологічній 

злочинності та проявляються у погіршенні стану довкілля, його забрудненні та 

виснаженні природних ресурсів, а й у специфічних наслідках економіко-

управлінського характеру. Ними є: руйнування законної конкуренції на ринку, 

коли незаконно добуті ресурси витісняють отриманні у передбаченому законом 

порядку, а також зниження авторитету та ефективності державного управління 

через його корумпованість [383, с. 652]. 

Особи, які вчиняють екологічні злочини та належать до адаптивного 

типу, часто вирізняються високим (завищеним) рівнем самооцінки, що інколи 

призводить їх до переоцінки власних сил і можливостей та може бути однією з 

причин помилок в умовах невиправданого й неприйнятного для суспільства 

екологічного ризику, що характеризує необережні злочини, пов’язані із 

забрудненням довкілля [474, с. 160–161]. 
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Небезпечність таких осіб зумовлена можливістю заподіяння 

важковідновлюваної чи невідновлюваної сукупної шкоди, що є наслідком, як 

правило, свідомого ігнорування ризику своєї поведінки особами, котрі мають 

здатність передбачати результати своєї діяльності завдяки спеціальній фаховій 

підготовці та досвіду. 

Розглянута категорія осіб за морально-психологічним ознаками є 

соціально-інтегрованими особистостями. Для більшості з них не характерні 

помітно виражені дефекти правової та моральної свідомості. На вчинення 

злочинів таких осіб здебільшого мотивує бажання досягти успіху в 

господарській діяльності та інших корпоративних цілей будь-яким способом, 

отримавши особисту вигоду й не думаючи про можливі наслідки [277, с. 112]. 

Як зазначалось вище, широко поширеним у кримінологічній літературі є 

застосування типологічного розподілу за критерієм глибини, інтенсивності та 

стійкості злочинної поведінки. Використання існуючих у науці підходів до 

визначення типологічних груп, а також власних напрацювань у цій сфері [452, 

с. 103–105], дало можливість запропонувати авторський варіант типології 

екологічних злочинців за вказаним критерієм [473, с. 249; 475, с. 246].  

1. Ситуативний тип, якому властиве вчинення екологічного злочину під 

впливом зовнішніх факторів, несприятливої ситуації, правомірний вихід з якої 

такі особи знайти не в змозі. Для вказаного типу аморальні установки виражені 

незначною мірою. Вагомішими в процесі детермінації злочину є дефекти 

механізму взаємодії соціального середовища та особи в складній ситуації, у 

тому числі в результаті непідготовленості до неї такої особи. Водночас вибір 

названими особами саме протиправного варіанта вирішення проблеми 

засвідчує їхню схильність саме до злочинної поведінки. 

У свою чергу, у цьому типі можна виокремити такі підтипи. 

До «сімейного» підтипу належать передусім особи, котрі займаються 

протиправним заволодінням природними ресурсами вимушено – у зв’язку з 

утратою легальних доходів і складнощів матеріального характеру. Найчастіше 

це незаконна порубка лісу, браконьєрство (незаконне зайняття рибним, 
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звіриним або іншим водним добувним промислом і незаконне полювання), 

порушення правил охорони надр.  

За результатами контент-аналізу джерел процесуальної кримінологічної 

інформації (судових вироків, матеріалів кримінальних справ і кримінальних 

проваджень), а також інтерв’ювання працівників правоохоронних органів 

визначено, що зазначена категорія є найбільш поширеним підтипом 

екологічного злочинця (53,0 %), та характеризується домінуючою роллю сім’ї в 

мотивації злочинних дій. Корисливі посягання на довкілля особи цієї категорії 

вчиняють не стільки заради забезпечення власних потреб, скільки для 

досягнення необхідного, на їхню думку та думку близьких для них людей, 

рівня забезпеченості матеріальними благами своєї сім’ї й окремих її членів. 

Прийняття рішення про вчинення злочину відбувається, коли особа вважає, що 

не має реальної можливості забезпечити правомірним шляхом задоволення 

актуальної потреби і водночас неможливо залишити цю потребу без 

задоволення. Криміногенність вказаної категорії осіб пов’язана з прийнятністю 

для неї злочинного розв’язання наявної ситуації у зв’язку із суб’єктивно 

оцінюваним безвихідним становищем. При цьому злочинець відчуває 

суперечливе ставлення до злочинного діяння, вважає його ризикованим, проте 

в ситуації, що склалася, припустимим. Соціальна спрямованість такого типу 

втілюється у вимушеному, внутрішньо суперечливому прийнятті злочинного 

способу дій та переважно представлена позитивним компонентом, тоді як 

негативна спрямованість мінімальна. 

Вивчення джерел кримінологічної інформації дало підстави зробити 

висновок, що особи, які належать до цього типу екологічних злочинців, 

проживають чи мають дачі на території угідь, поблизу водоймищ або лісових 

насаджень. І це цілком логічно, адже для того, аби регулярно чи періодично 

займатись незаконними порубками лісу, полювати, перевіряти петлі, капкани, 

ставити та перевіряти сітки бажано жити неподалік місця промислу. При цьому 

часто використовувати автотранспорт ризиковано – є ймовірність потрапити 

під поліцейську чи інспекторську (єгерську, органів рибоохорони) перевірку. 
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До необережного підтипу ситуативних екологічних злочинців варто 

віднести осіб, котрі вчинили злочини, пов’язані з порушенням правил 

екологічної безпеки та забрудненням довкілля, в умовах невиправданого та 

неприйнятного для суспільства екологічного ризику. 

Виокремлення названої категорії зумовлене тим, що зазначені особи є 

відносно однорідною категорією за психологічними особливостями та мають 

принципові психологічні відмінності від осіб, що вчинили умисні злочини. 

Результати спеціальних досліджень [6, с. 40–45] засвідчують, що 

реагування на життєві ситуації для необережних злочинців характеризується 

інтрапунітивними реакціями, тобто вони провину за те, що відбувається, 

покладають переважно на себе. Це їх відрізняє від умисних злочинців, для яких 

характерні екстрапунітивні реакції, тобто схильність покладати провину на 

оточення. 

Ці дослідження дали змогу дійти висновку, що особи такого типу 

виявляють невпевненість у собі, схильність до хвилювань при стресі й 

надлишковий самоконтроль. В екстремальних ситуаціях вони легко піддаються 

страху та схильні до емоційної, а не раціональної реакції, що призводить до 

зниження ефективності виконуваних в екстремальних умовах дій і збільшення 

кількості помилок. Вказана категорія осіб виявляє знижену стійкість, що 

призводить до порушення адекватної орієнтування в екстремальних ситуаціях і 

труднощів у прийнятті рішень. Для таких осіб стресовими є ситуації з 

непередбачуваним результатом, швидкою зміною діючих факторів і 

невпорядкованими параметрами. 

Водночас злочини вчиняються обома підтипами не тому, що ситуації 

мають вирішальне значення. Специфіка механізму вчинення злочину особами 

цього типу полягає в тому, що через свої соціально-психологічні особливості 

вони потрапляють у жорстку залежність від ситуації, не знаходячи прийнятного 

у правовій та соціальній площині способу її розв’язання.  

У цілому за своїми характеристиками названа категорія є найближчою до 

законослухняних громадян, істотно відрізняючись від основної маси злочинців. 
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Частка таких осіб серед інших категорій екологічних злочинців є невеликою – 

близько 5,0 %. Переважну частку цього типу правопорушників становлять 

особи, для яких соціальна деформація і, тим більше, антисуспільна установка 

не характерні. 

2. Звичний тип, якому притаманна суттєва деформація в структурі 

соціальної спрямованості, позитивний компонент порівняно з попередньою 

категорією виражений набагато менше, соціально-психологічні властивості 

особистості є нестійкими та суперечливими. 

Вказаний тип вирізняється низьким рівнем правосвідомості, у тому числі 

екологічної, відсутністю чітких меж між моральним і аморальним, між 

«нормою» і «порушенням».  

Значна частина осіб цього типу є асоціальними, такими, що фактично 

випали з системи нормального спілкування, тривалий час ведуть паразитичне 

існування. Окремі з них займаються бродяжництвом, є судимими, а також алко- 

та наркозалежними. Ця категорія становить близько 12,0 % серед усіх типів 

екологічних злочинців та охоплюється поняттям «соціально виключені особи», 

про що йшлося вище. 

З поняттям «соціальне виключення» пов’язане поняття «відчуження», під 

яким у науковій літературі розуміється таке світосприйняття та настрій 

людини, за яких вона сприймає навколишню дійсність (умови буття, праці та 

винагороди, ставлення керівництва, чинні нормативні системи, яким він 

зобов’язаний підкорятися) як глибоко несправедливу, чужу й ворожу йому та 

які є психологічним (суб’єктивним) наслідком об’єктивного позбавлення 

людини права здійснювати контроль за умовами, засобами й продуктами праці 

та власного життя [533, с. 128]. 

У такому разі соціальні норми, у тому числі правові, істотно на їхню 

поведінку не впливають. Такі особи часто не усвідомлюють суспільних вимог. 

Цілком імовірно, така ситуація зумовлена особливостями установок і 

сприйняття реальної дійсності, унаслідок чого певні життєві ситуації 

оцінюються не завжди об’єктивно, а окремі факти ігноруються або 
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спотворюються. Відтак, представники зазначеного типу часто не можуть 

зрозуміти, чого від них очікують і чому вони не можуть вчинити той чи інший 

вчинок. Тому, внаслідок порушення нормативного контролю поведінки, 

ситуація оцінюється не з позицій соціальних вимог, а на підставі особистих 

переживань, образ, проблем і бажань. Водночас відсутність умотивованості 

щодо дотримання соціальних вимог можливий і тоді, коли особа розуміє 

сутність соціальних вимог і заборон, але не бажає їх виконувати. 

У випадку оцінювання (об’єктивного чи суб’єктивного) наявної життєвої 

ситуації як несправедливої та створення ситуації соціального виключення з 

економічних відносин у таких осіб виникає стан відчуження, що, по суті, стає 

логічним і моральним виправданням всієї подальшої діяльності, спрямованої на 

подолання цієї несправедливості нелегальними, у тому числі злочинними, 

способами та шляхами. 

Способи подолання реальної чи уявної несправедливості вказаною 

категорією осіб описується в одній з публікацій у соціальній мережі: «Дайте 

людям мити бурштин, бо держава погана, а то ми повстанемо! Дайте людям 

різати ліс, бо держава погана, а то ми повстанемо! Дайте людям возити 

контрабас до Польщі, бо держава погана, а то ми повстанемо!... Дайте людям 

запи*дячить ларьки, де хочуть, бо держава погана, а то ми повстанемо! Дайте 

людям продавати їдло і бухло з цигарками без контролю, бо держава погана, а 

то ми повстанемо! Дайте людям паркувати машини де хочеться, бо держава 

погана, а то ми повстанемо! Дайте людям таксувати і не платити податки, бо 

держава погана, а то ми повстанемо. А потім такі – «гівно, а не держава, 

порядку нема, всі крадуть, це всьо злочинна влада»!» [425]. 

3. Професійний тип. Злочинні посягання вчиняються особами, котрі 

належать до цього типу, у вигляді промислу і становлять основне або додаткове 

джерело доходу. Вчинення екологічних злочинів цими особами є логічною 

складовою звичного стилю їхньої поведінки та зумовлене стійкими 

антигромадськими поглядами, соціальними установками таких осіб. На відміну 

від інших категорій, особи професійного типу самі активно створюють 
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ситуацію вчинення злочину та здатні за необхідності пристосовувати у своїх 

інтересах конкретну ситуацію. 

У цьому типі також доцільно виокремити за критерієм соціального 

статусу такі підтипи. 

«Промисловики» – наявність цієї достатньо поширеної категорії (26,0 %) 

екологічних злочинців є результатом специфічної тенденції розвитку 

протиправного заволодіння природними ресурсами – трансформації (внаслідок 

безкарності та високої прибутковості цієї діяльності) мотивів забезпечення себе 

та власної сім’ї продуктами харчування в мотиви збагачення. Такі особи є 

однією з найпоширеніших найчастіше діють спільно, мають професійне 

знаряддя та спеціальне обладнання для зайняття злочинним промислом, 

зокрема мотопомпи для вимивання бурштину, транспортні засоби, заборонені 

засоби лову, спецодяг, гідрокостюми та акваланги для лову раків та ін. 

Зазначена категорія осіб варварськими, хижацькими методами 

систематично винищує природу. Систематичне вчинення таких злочинів, як 

правило, супроводжується збутом незаконно добутого та характеризується 

високою прибутковістю, наявністю корупційних зв’язків і, як наслідок, 

безкарністю. Вчинення екологічних злочинів як промисел свідчить про 

стійкість антисоціальної спрямованості осіб вказаного типу й становить 

підвищену суспільну небезпеку. 

Оскільки держава не завжди виважено встановлює обмеження на участь у 

легальних видах діяльності, а також часто нерозумно обмежує саму легальну 

добувну діяльність, то для досягнення прагматичних цілей зазначена категорія 

осіб використовує різноманітні засоби: підкуп правоохоронців, працівників 

контролюючих органів; створення багаторівневих налагоджених схем 

реалізації незаконно добутої деревини, мінеральних ресурсів, риби та 

морепродуктів (ікра, креветки) і т. ін. 

Часто ця діяльність набуває вражаючих масштабів. Так, за оцінками 

фахівців, близько третини місцевих жителів окремих районів українського 

Полісся займаються незаконним видобутком бурштину. Рівненську, 
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Житомирську і Волинську області дедалі частіше називають «БНР» – 

«Бурштинова народна республіка». Журналісти та блогери визначають її як 

державу в державі – зі своїми правилами, законами і розцінками [541]. Нерідко 

такий промисел супроводжується сутичками між «промисловиками» та 

правоохоронцями, а також внутрішніми збройними конфліктами.  

«Легальні» екологічні злочинці відрізняються від попередньої категорії 

тим, що офіційно працюють на добувних підприємствах. 

Зокрема, типовими способами вчинення злочинів «легальними» 

злочинцями-браконьєрами є перевищення встановлених лімітів вилову, лов 

забороненими засобами, у заборонений час, заборонених видів (наприклад, 

занесених до Червоної книги осетрових), без записів у промислові журнали 

тощо. Матеріали періодичних видань та вивчених нами кримінальних справ 

свідчать про системність таких посягань [452, с. 104–105]. 

У судовій практиці нами досліджено випадки виявлення злочинів, 

вчинених працівниками рибодобувних підприємств, які не мали відповідного 

дозволу або мали дозвіл, термін дії якого закінчився. 

У науковій літературі [335, с. 98–99] розглядається ще один типовий 

спосіб вчинення злочинів «легальними» браконьєрами. Це – незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом під 

прикриттям «контрольного вилову» в наукових цілях. 

Так, у травні 2006 р. Запорізьким природоохоронним прокурором 

порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 

КК України, стосовно рибінспектора та іхтіолога Нижньодніпровського 

державного басейнового управління охорони водних живих ресурсів, котрі 

брали безпосередню участь у браконьєрській риболовлі під виглядом ведення 

контрольних ловів із подальшою реалізацією риби приватним особам [452, 

с. 103–104]. 

Подібною є ситуація щодо працівників лісогосподарських підприємств. 

Так, вироком Немирівського районного суду за ч. 2 ст. 191 КК України 

засуджено майстра лісу обходу № 11 Немирівського лісництва, котрий знаючи 
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про те, що приватному підприємцю для забезпечення виробництва на пилорамі 

потрібний дуб черещатих порід без дозволу на порубку лісу, без оформлення 

документів на продану лісництвом лісопродукцію, використовуючи своє 

службове становище та зловживаючи ним, у виділі № 4 кварталу 154 урочища 

«Муховецько-Сокілецька дубина» обходу № 11 Немирівського лісництва 

здійснив самовільну та незаконну порубку трьох дерев породи «Дуб 

Черещатий» об’ємом 3,82 куб. м на загальну суму 1101 грн 08 коп., які в той 

самий день близько 18.00 год реалізував за 1200 грн приватному підприємцю, а 

отримані гроші привласнив [51]. 

Нерідко прийняття рішення про вчинення злочину зазначеною категорією 

осіб відбувається як позитивна реакція на пропозицію вчинити неправомірні 

дії, що надходять до таких осіб з боку місцевих жителів або представників 

комерційних структур. Відтак, щодо великої кількості випадків характерна 

ситуативність формування мотивації злочинної поведінки та прийняття 

відповідного рішення. Зазначена категорія є порівняно нечисельною та 

становить за нашими оцінками близько 3,0 %. 

Найнебезпечнішою категорію екологічних злочинців професійного типу є 

«посадово-організаторські» злочинці, які за своїми службовими обов’язками 

мали би протидіяти злочинному промислу, але всупереч суспільним та 

державним інтересам, стають очільниками незаконного бізнесу. Серед 

злочинців такого типу працівники поліції, СБУ, прокуратури, прикордонної та 

митної служби, лісової охорони й рибінспекцій. Таким особам властиві 

ґрунтовна підготовка та детальне планування злочинної діяльності 

організованих груп та злочинних організацій, забезпечення юридичного 

прикриття у вигляді укладання угод тощо. Належність до державної влади 

часто дозволяє злочинцям «посадово-організаторського» типу тривалий час 

уникати відповідальності, тому злочинна діяльність цієї категорії 

характеризується найвищим рівнем латентності, серед інших категорій їх 

частка становить менше 1,0 %. 
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Наприклад, на підставі матеріалів Управління внутрішньої безпеки СБУ 

відкрито кримінальне провадження за ст. 255 «Створення злочинної 

організації» КК України щодо одного з керівників Управління СБУ у 

Житомирській області, котрий завдяки корупційним зв’язкам у державних і 

правоохоронних органах Житомирщини та Рівненщини забезпечував «дах» 

членам угруповання та був основною ланкою корупційної схеми прикриття 

незаконного добування, транспортування та контрабанди бурштину в 

Житомирській та Рівненській областях [149]. 

Численними є приклади організованої злочинної діяльності під час 

незаконної порубки лісу та подальшого незаконного експорту деревини. Для 

такого злочинного бізнесу характерне об’єднання зусиль представників різних 

правоохоронних та контролюючих органів. 

Так, правоохоронцями Львівської області викрито групу осіб, яка 

займалася незаконним експортом деревини до ЄС, а також створенням 

фіктивних підприємств і документації. Схему організував керівник підрозділу 

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. До 

складу злочинної групи входили працівник Державної фітокарантинної служби, 

колишній працівник Галицької районної адміністрації, банківські працівники, 

адвокат, три керівники приватних підприємств та три жителі Волинської 

області. Через створення фіктивних фірм та на підставі виготовлених 

фіктивних первинних документів про походження лісопродукції злочинці 

отримали понад 200 сертифікатів із реальними підписами та «мокрими» 

печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства, що давало можливість безперешкодно вивозити лісопродукцію за 

кордон. 

Таким чином було легалізовано більше ніж 12 тис. куб. м незаконно 

зрізаного та викраденого лісу різних порід, загальною вартістю 30 млн грн. У 

подальшому деревину експортували до країн Євросоюзу, зокрема в Польщу, 

Нідерланди, Італію, Чехію та Латвію.  
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Крім того, з метою легалізації незаконно вирубаного лісу зазначені 

сертифікати продавались іншим суб’єктам господарювання Західного регіону 

[293]. 

Дослідження автором проблеми типології осіб, котрі вчиняють екологічні 

злочини, не дало змоги виявити злочинців, які належать до випадкового типу, 

тобто таких, що вперше вчинили злочин через випадковий збіг обставин, 

усупереч позитивній характеристиці їхньої попередньої поведінки. Разом із тим 

відсутність цього типу в нашій вибірці не дає достатніх підстав для твердження 

щодо браку ознак випадковості у злочинній поведінці названих осіб. Водночас 

поодинокі випадки не є статистично значущими та визначальними для нашого 

дослідження.  

Отже, типологія осіб, які вчиняють екологічні злочини, за критерієм 

інтенсивності та стійкості злочинної поведінки представлена ситуативним, 

звичним і професійним типами, що визначені нами на підставі вибіркового 

аналізу масиву архівних кримінальних справ та проваджень, а також інших 

джерел кримінологічної інформації шляхом зіставлення кримінологічно 

значущих ознак, зокрема таких як мотивація, наявність попередніх судимостей, 

спосіб і засіб вчинення злочину, значення конкретної життєвої ситуації тощо 

[475, с. 248-251]. 

Водночас варто наголосити на певній умовності застосування будь-якої 

типології у кримінологічних дослідженнях через мінливу природу феномену 

екологічної злочинності, залежність типології від багатьох зумовлюючих 

чинників. 

 

3.4 Характеристика основних факторів детермінації екологічної 

злочинності  

 

Проблема детермінації злочинності загалом, певних її видів і конкретного 

злочину зокрема є однією з центральних у кримінології. Фактично вся історія 

кримінології як науки є спробою розв’язати цю проблему. Важливість її 
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розв’язання полягає в тому, що без цього практично неможливе ефективне 

запобігання злочинності. 

Разом із тим наші уявлення про предмет дослідження, зокрема про 

екологічну злочинність та її детермінанти, залежні від нашого методологічного 

підходу, від того, як ми розуміємо та вивчаємо ці явища. Глибина теоретичного 

осмислення феномену екологічної злочинності та її детермінаційного 

комплексу великою мірою залежить від методологічного інструментарію 

дослідження, оволодіння широким спектром методів вивчення явищ 

навколишньої дійсності, пошуку адекватних сутності явищ прийомів і методів 

дослідження. 

Як відомо, методологія кожної науки, у тому числі кримінології, важлива, 

адже вона завжди прив’язується до предмета дослідження й визначає 

надійність і достовірність його результатів. Однак як теорії детермінації 

злочинності, так і методи її дослідження характеризуються великою кількістю, 

різноманітністю та швидкозмінністю [442, с. 111]. 

На думку Я. І. Гілінського, це зумовлено складністю (а частіше 

неможливістю) виокремлення причинно-наслідкового зв’язку з усієї сукупності 

взаємодій навіть у фізичних та біологічних системах, не говорячи вже про 

соціальні, а також тим, що злочинність не має природних кордонів у 

реальності, а є соціальним конструктом [68, с. 156]. 

Визнаючи важливість досліджень і узагальнень існуючих 

детермінаційних теорій, зауважимо, що однією з фундаментальних праць 

останніх років, у якій ґрунтовно досліджуються зазначені питання є робота 

С. І. Нежурбіди. У ній, зокрема, систематизовано доктринальні погляди на 

причини злочинів античних філософів, представників науково-філософських 

течій різних періодів, надано характеристику феноменології вчення про 

причинність злочинності та охарактеризовано еволюцію теорій причин 

злочинності, а також із використанням методологічних основ теорії злочинної 

установки запропоновано її інструментарій для розкриття механізму 

спричинення шкоди охоронюваним суспільним цінностям [302, с. 31]. 
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Водночас, як справедливо зауважує Ю. В. Орлов, фундаментальні 

питання криміногенної детермінації, які стосуються інтерпретації емпіричної 

інформації, візуалізації зв’язків між явищами й процесами, ідентифікації їх із 

проявами сутності злочинності перебувають на орбіті конкурування різних 

методологій, зростаюча кількість яких, на жаль, не забезпечується аналогічною 

тенденцією щодо їх якості. В низці випадків це є причиною теоретично 

необґрунтованого в достатній мірі перенесення окремих філософських 

напрямів в площину кримінологічних досліджень [311, с. 329]. 

Загальнофілософське поняття детермінізму відображає залежність певних 

речей у їх існуванні, а також їхню трансформацію під впливом певних 

факторів, тобто будь-яких інших явищ (подій, процесів тощо). Таке відношення 

детермінації пов’язане з уявленням про закономірний характер існування й 

зміни дійсності, адже саме поняття закономірності підтверджує ту думку, що 

все, що існує, і все, що виникає у світі, зумовлено деякими факторами, котрі 

стійко діють [10, с. 31]. 

Найчастіше терміном «детермінанти злочинності» в науковій літературі 

охоплюються причини та умови вчинення злочинів. При цьому, з огляду на 

філософське тлумачення терміна «причина», певне явище (процес, подія) може 

називатися причиною іншого явища (процесу, події), якщо перше передує 

другому в часі та є необхідною умовою виникнення та розвитку другого явища. 

На думку О. М. Джужи, причинами злочинності є такі процеси і явища, 

що породжують злочинність як свій безпосередній наслідок, а умовами 

злочинності слід вважати такі об’єктивні обставини суспільної дійсності, які 

самі по собі не породжують злочинність, але «відкривають шлях» для дії 

причин, полегшують настання суспільно небезпечних наслідків [232, с. 79–80]. 

В. М. Кудрявцев зазначає, що умови в сукупності з причинами 

створюють так звану повну причину того чи іншого явища [223, с. 17]. 

Водночас питання, що саме слід уважати причинами та умовами 

вчинення злочинів, у кримінології не отримало однозначного тлумачення. 

Поширеною є позиція, відповідно до якої під ними розуміють соціально-
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психологічні детермінанти, що охоплюють елементи економічної, політичної, 

правової та побутової психології на різних рівнях суспільної свідомості [227, 

с. 44]. 

Не погоджуючись із визначенням дефектів психології причинами 

вчинення злочинів, О. М. Костенко цілком слушно вказує на помилковість 

такої конструкції: детермінуючі поведінку потреби, мотиви, інтереси 

Н. Ф. Кузнєцова розглядає як елементи людської психології і у зв’язку з цим 

ототожнює «регулятор діяльності» і «причину діяльності», вважаючи, що 

свідомість є «регулятором, причиною діяльності». Насправді ж, потреби, 

мотиви, інтереси, спонукаючи людину до діяльності, відображаються при 

цьому в психіці та стають «ідеальними силами». Ці «ідеальні сили», будучи 

елементами психології, регулюють поведінку, що детермінується потребами, 

мотивами, інтересами. Самі вони, відображаючись у психіці людини, не 

перестають бути елементами «предметного буття людини» і детермінувати її 

поведінку [186, с. 20–21]. 

Теоретичні уявлення про сутність детермінант злочинності розвинув 

О. М. Костенко в межах концепції соціального натуралізму [191]. Соціально-

натуралістична концепція права під «правами людини» розуміє «природну 

свободу людини», а саме свободу жити за законами соціальної природи, що 

передбачає взаємозалежний вплив «природної свободи людини» з так званими 

«природними обов’язками людини», тобто обов’язками, що накладаються на 

неї законами соціальної природи, у тому числі законами «природного права». 

Ігнорування «природних обов’язків людини» відкриває шлях до зловживання 

правовою свободою, тобто «правами людини». Така свобода є свободою 

сваволі, або псевдосвободою, яка може проявлятися у вигляді правопорушень 

(чи аморальних вчинків) [193]. 

Однак на суттєві недоліки такого підходу щодо розуміння детермінант 

злочинності вказує О. Л. Тимчук, котрий вважає, що зазначена теорія 

ґрунтується на сумнівній методологічній базі, а також змішує детермінанти 

злочинності та причини окремого злочину [427, с. 94]. 
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Дещо подібною до детермінаційно-регулятивної моделі кримінальної 

поведінки О. М. Костенка є позиція В. М. Кудрявцева, який серед причин та 

умов злочинності виокремив суб’єктивні та об’єктивні. Суб’єктивні причини, у 

його розумінні, – це певні елементи соціальної психології, що суперечать 

ідеології суспільства і втілюються у спотворених потребах, інтересах, цілях, 

мотивах, моральних цінностях і правосвідомості осіб, котрі вчиняють 

правопорушення. Об’єктивні причини – це певні суперечності в суспільному 

житті, економічних і соціальних відносинах людей. Суб’єктивні умови – це 

демографічні й соціально-психологічні особливості населення (риси характеру, 

вік, стать та ін.). Об’єктивні умови – недоліки організаційного і технічного 

порядку, що підтримують, а інколи й живлять дію суб’єктивних і об’єктивних 

причин правопорушень [223 с. 126]. 

Визначаючи методологічні засади аналізу детермінант екологічної 

злочинності (про що йдеться у підрозділі 1.2 дослідження), зауважимо, що ми 

поділяємо позицію науковців, котрі вважають найефективнішою для вивчення 

детермінаційного комплексу злочинності методологію, яка ґрунтується на 

положеннях діалектичного детермінізму та, відповідно, розглядає детермінацію 

злочинності як системний феномен. 

Саме ця система способів, методів світобачення й пізнавальної діяльності 

забезпечує можливість здійснення синтезу тези й антитези та в результаті 

сформувати комплексне бачення детермінації злочинності, яка виявляється 

безперервним процесом, рухом соціальної матерії. Феноменологія цього 

процесу ґрунтується на системному компонуванні наукових концепцій, теорій 

детермінації, що виражають ті чи інші аспекти ґенези кримінальних практик в 

якості діалектичної антитези. Зворотна ж інтенція до тези здійснюється через 

синтез емпіричного й теоретичного, особливого й загального та виводить на 

розуміння сутності, тобто тези (за Г. В. Ф. Гегелем – «речі в собі») про 

детерміністичну природу злочинності. Останнє має слугувати інформаційним 

базисом кримінально-превентивної системи, до якого інтегруватиметься 
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інформація іншого роду – про функціональні спроможності об’єктів протидії 

злочинності, кримінологічний прогноз тощо [311, с. 329]. 

Отже, ґрунтуючись на зазначених методологічних поняттях, розглянемо 

особливості детермінації екологічної злочинності. 

Застосування методів діалектичного детермінізму до предмета 

дослідження дає змогу визначити певні концептуальні положення щодо 

сутності екологічної злочинності та її детермінант:  

 екологічна злочинність є соціальним і масовим явищем, а відтак, її 

детермінація має опосередкований, імовірнісний характер; 

 екологічна злочинність аналізується у взаємодії та взаємозалежності з 

іншими явищами і процесами, у тому числі різними формами соціальної 

патології;  

 одночасно з різноманітними соціальними явищами вивчається й особа 

екологічного злочинця як продукт суспільного розвитку;  

 важливим є вивчення екологічної злочинності та її детермінант у 

динаміці, а також їх прогнозування; 

 необхідне врахування різного впливу соціальних явищ на злочинність, 

їх взаємодія та суперечності, адже запобіжна діяльність – це не тільки усунення 

негативних чинників, а й стимулювання позитивних факторів, їх розвиток і 

заохочення. 

Детермінанти екологічної злочинності доцільно розглядати залежно від 

рівнів узагальнення [478, с. 133]. Так, у кримінологічній літературі вирізняють 

як загальні, так і специфічні детермінанти екологічної злочинності. Загальні 

детермінанти екологічної злочинності становлять соціальні процеси, які в 

умовах несприятливого (екстенсивного) економічного розвитку створюють 

стійкі передумови для неправомірної, зокрема і злочинної, екологічно значущої 

поведінки [105, с. 93–94]. Специфічні детермінанти екологічної злочинності 

визначаються особливостями суб’єктивних факторів, типу й характеру 

екологічного злочину. 
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З огляду на предмет дослідження, вважаємо за доцільне детально 

зупинитись саме на загальних детермінантах екологічної злочинності. 

На думку О. Л. Дубовик і А. Е. Жалінського, загальні причини 

екологічної злочинності коріняться у сфері суперечностей, що виникають під 

час взаємодії людини і природи. Ці суперечності існують між людиною як 

частиною природи і природою як цілим; між можливостями суспільства, 

держави, регіону щодо використання навколишнього середовища, його 

пізнання й соціальними потребами; між соціальним становищем природних 

ресурсів (їхня форма власності) та сформованими способами їх освоєння; між 

суспільством, соціальною групою та індивідом як самостійними суб’єктами 

природокористування і природоохорони; між різними цілями окремих суб’єктів 

природокористування і природоохорони [105, с. 93–94]. 

Оскільки злочинна поведінка має, на думку О. М. Костенка, 

детермінаційно-регулятивний механізм і детермінується «предметним буттям 

людини» [186, с. 20–21], основну причину екологічної злочинності слід шукати 

в суперечностях взаємовідносин навколишнього середовища з людиною, котра 

не завжди усвідомлює, що є лише її часткою. 

Сформульована академіком В. І. Вернадським концепція ноосферизму 

оперує принципами організованості та цілісності наукової картини світу, 

взаємозв’язку в розвитку планетарних процесів і наголошує на геохімічному та 

геофізичному впливі людини на трансформацію структури і функціонування 

біосфери, на провідній ролі людського розуму і наукової думки, що зумовлять 

прогрес, збереження та перетворення біосфери [46; 47]. 

При цьому потрібно ґрунтуватись на тому, що людина є біологічною 

істотою, яку створила природа. Водночас у процесі виникнення та розвитку 

людського суспільства людина, що була створена Природою та залишається її 

невід’ємною часткою, протипоставила себе екосистемі Землі й тому змушена 

розплачуватись за це екологічної кризою. В основі протистояння суспільства і 

навколишнього природного середовища перебувають суперечності екологічних 

та економічних інтересів суспільства, що втілюється у відчуженні від природи, 
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посиленій експлуатації її ресурсів та поширенні ідеології конс’юмеризму, тобто 

розвитку «цивілізації споживання», що має наслідком надмірне навантаження 

на всі елементи довкілля і порушення його рівноваги. 

Цікавою є образна ілюстрація цього положення Е. М. Жевлаковим: 

«Людина за сутністю – споживач і перетворювач природної речовини та 

енергії. Як не сумно це усвідомлювати, але заради об’єктивності слід визнати, 

що вона паразитує на тілі планети, як черв’як у яблуці» [114]. 

Потрібно зауважити, що повне усунення зазначених суперечностей 

(черв’яка з яблуком) у найближчій перспективі є утопічним і практично 

неможливим. Реальна і бажана лише мінімізація таких суперечностей, а відтак і 

негативного впливу людини та суспільства на довкілля до прийнятного рівня, 

що характеризувався б можливістю самовідновлення екосистем. Слушною у 

зв’язку з цим є думка Е. М. Жевлакова стосовно того, що «суперечність між 

людиною і природою може бути усунено вибором оптимальної соціальної 

форми взаємодії суспільства та природи, припустиме лише на рівні найвищої 

абстракції» [117, с. 88]. 

Дослідженню детермінант екологічної злочинності має сприяти їх 

розподіл на змістовні блоки. Грунтуючись на традиційному в кримінології 

розподілі криміногенних детермінант залежно від їх змісту спробуємо 

охарактеризувати детермінаційний комплекс екологічної злочинності, що має 

місце в економічній, соціальній, політичній, організаційно-управлінській, 

нормативно-правовій та культурно-психологічній сферах суспільного життя. 

Зауважимо, що детермінанти екологічної злочинності зумовлені дією 

об’єктивних чинників, що провокують вчинення не лише екологічних посягань, 

а й злочинів інших категорій. Такі чинники відображаються у свідомості 

людини або соціальної групи, трансформуючись під впливом особистісних рис, 

і регулюють людську поведінку.  

У науковій літературі відображена думка, що деформації групової 

суспільної психології як причини екологічних злочинів породжуються і 

визначаються насамперед комплексом об’єктивних економічних (базисних) 
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відносин [238, с. 23]. Також, на думку Б. М. Головкіна, економічна сфера – це 

своєрідний фундамент суспільства, що відіграє вирішальну роль у його 

розвитку. Ринкові відносини у сфері суспільного виробництва, розподілу, 

обміну та споживання матеріальних благ обтяжені гострими суперечностями, 

що породжують криміногенні деформації елементів суспільної свідомості [78, 

с. 107]. 

До основних економічних детермінант у літературі відносять надмірне 

оподаткування, слабке державне регулювання економіки, наявність значного 

сектору тіньової економіки, відсутність конкуренції у сфері публічних 

закупівель, методи здійснення приватизації, орієнтованість владної верхівки 

лише на збір ренти тощо. 

Крім того, протягом останніх трьох років суттєвим є детермінуючий 

вплив воєнної загрози. Узагальнюючи різноманітні джерела кримінологічної 

інформації [177; 307; 295], можна зробити висновок, що наслідком 

продовження воєнних дій на Сході України є: руйнація інфраструктури на 

територіях промислових регіонів, де відбуваються бойові дії, та дезорганізація 

усталених виробничих зв’язків і критично важливих поставок ресурсів; 

ускладнення, через загострення політичної ситуації, відносин з основними 

торговельними партнерами, що призвело до часткової втрати зовнішніх ринків; 

погіршення інвестиційного клімату, що призвело до зменшення обсягів 

інвестиційних потоків; скорочення внутрішнього попиту у зв’язку зі спадом 

виробничих процесів та зниженням купівельної спроможності населення. 

Однією з найвагоміших детермінант цієї категорії є олігархічний 

характер побудови економіки в Україні. На думку О. І. Соскіна, для такої 

економічної моделі, де власність тотально монополізована й належить кільком 

кланово-корпоративним групам, характерні певні ознаки: 1) масова 

пауперизація та люмпенізація населення держави; 2) надзвичайно висока 

питома вага бюрократично-управлінського та карно-поліцейського апарату; 3) 

цілковитий контроль над усіма джерелами прибутку й бізнесовою діяльністю 

громадян; 4) сувора цензура і повний, насамперед фінансово-економічний, 
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контроль над засобами масової інформації; 5) одержавлення інтелектуальної, 

науково-дослідної та освітньої діяльності; 6) формування моделі «карнавальної 

нації». Така модель державно-монополістичного капіталізму становить 

небезпеку для України, бо орієнтована на побудову нерівноправного 

суспільства, що будується на принципах експлуатації та корупції, позбавлене 

моралі. Поступово країну, де панівною є модель державно-монополістичного 

капіталізму в кланово-корпоративній, олігархічній формі, беруть під контроль 

кримінальні елементи суспільства. Наслідком запровадження такої моделі буде 

незворотно стрімка депопуляція української нації, відрізаність економіки 

країни від світового господарства й світового поділу праці [408]. 

Олігархічна модель економіки призвела до загострення суперечностей 

між економічними інтересами кланово-корпоративних груп та екологічними 

інтересами суспільства, що прискорило процеси деградації навколишнього 

середовище та створило стимули для екологічно небезпечної поведінки. 

Найяскравішим підтвердженням цього є ситуація у сфері екологічної 

безпеки, забруднення довкілля, адже робота найбільших забруднювачів 

навколишнього середовища – підприємств хімічної, енергетичної, 

металургійної промисловості – вимагає значних витрат на проведення 

природоохоронних заходів. Наприклад, витрати на газо-пилоочисне 

обладнання становлять понад 20 % вартості основного технічного обладнання. 

Тому ці витрати для власників, якими є представники кланово-корпоративних 

груп, є вкрай обтяжливими. Відтак, саме на таких підприємствах найбільше 

заощаджують на природоохоронних заходах. В основі такої поведінки 

перебуває установка на максимальне збагачення в найкоротші терміни. 

Так, за інформацією міністра екології та природних ресурсів, першу 

трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Маріупольський металургійний комбінат 

ім. Ілліча та Бурштинська ТЕС [93]. 

Олігархічна економічна модель, у свою чергу, зумовлює монополізацію 

та тінізацію економіки, рівень якої, за оцінками експертів, є найвищим серед 
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країн Європи та досягає в різні періоди до 50 % [184; 432; 525, с. 127]. Тінізація 

економіки України є відображенням активної криміналізації економічних 

процесів, високої корумпованості органів державної влади та низької правової і 

податкової культури юридичних та фізичних осіб.  

На думку А. М. Бойка [36, с. 25], негативні соціально-економічні 

наслідки від поширення тіньової економіки зводяться до таких аспектів: 

ускладнення процесу запровадження і функціонування ринкових механізмів 

господарювання й ефективного державного регулювання економіки; 

деформація бюджетної та фіскальної політики держави; сприяння формуванню 

невиправданої та неконтрольованої державою соціальної нерівності громадян, 

яка руйнує стимули до суспільно корисної праці. 

Водночас зазначені економічні чинники справляють детермінуючий 

вплив не тільки на злочинність, зокрема екологічну, а й на інші складові 

детермінаційного комплексу, що становить не лише сукупність чинників як 

складових елементів, а характеризується структурною цілісністю [444, с. 248]. 

Так, доходи від господарської діяльності, яка розвивається поза державним 

обліком та соціальним контролем, детермінують різку соціальну нерівність 

громадян. Можливість збагачення таким способом суттєво знижує мотивацію 

людей до чесного та законного господарювання, унаслідок чого нівелюються 

такі цінності, як компетентність, професійний рівень і досвід, знання, 

порядність та ін. Відтак, суспільство руйнує соціально-психологічні основи 

зростання ефективності праці. 

Панування олігархічної моделі економічних відносин не тільки 

супроводжується такими криміногенними явищами, як тінізація та 

монополізація економіки, поглиблення економічної нерівності, а й породжує 

соціальну напруженість, що виникає як результат несправдження колективних 

очікувань щодо гарантованості певного набору благ, які можна вважати 

соціально-економічними детермінантами соціальної злагоди [388]. 

Так, незважаючи на наявність воєнної загрози і суспільно-політичних та 

соціально-економічних ризиків, які вона несе, головним джерелом зростання 
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соціальної напруженості останнім часом стало загострення проблем у сфері 

матеріальної забезпеченості населення [388, с. 1–2]. Як засвідчують результати 

соціологічних опитувань [505], суб’єктивне відчуття бідності населенням 

України значно поглибилось: понад 9 із 10 респондентів дослідження не мали 

можливості здійснювати будь-які заощадження. Зокрема, сукупна кількість тих, 

хто на запитання щодо матеріального стану сім’ї дав відповідь: «часто не маємо 

грошей та харчів – інколи жебракуємо» (1,3 %), «не вистачає продуктів 

харчування – іноді голодуємо» (4,2 %), «вистачає лише на продукти 

харчування» (39,3 %), «вистачає загалом на прожиття» (35,4 %), «вистачає на 

все необхідне, але нам не до заощаджень» (12,3 %). У таких умовах підвищена 

тривалість періоду зниження доходів населення разом із подальшою 

невизначеністю в цій сфері є одним із головних факторів посилення соціальної 

напруженості [388, с. 1–2]. 

Вагомий внесок у посилення загального рівня соціальної напруженості 

робить ситуація щодо забезпечення працею. Відповідно до результатів 

спеціальних досліджень [295], кон’юнктура зареєстрованого ринку праці 

протягом останніх років характеризується значним перевищенням пропозиції 

робочої сили над її попитом. Одним із найсерйозніших викликів розвитку 

ринку праці нині в Україні є збільшення частки тривалих безробітних та 

зростання середньої тривалості безробіття населення. Аналіз безробіття за 

віковими групами свідчить про те, що найбільш поширеним воно залишається 

серед молоді у віці 15–24 років – 21,3 % та 25–29 років – 11,6 %. 

Матеріальні проблеми, психологічний дискомфорт через відсутність 

роботи й неможливість налагодити стабільний спосіб життя змушують молодь 

займатися нерегламентованими видами діяльності, що є часто небажаними та 

небезпечними як для самої особи, так і для держави. До таких видів діяльності 

варто віднести й протиправне заволодіння природними ресурсами, зайняття 

чим дає можливість фактично безробітним забезпечити себе матеріально. 

У підрозділі 3.1 дисертаційного дослідження висловлюється твердження 

щодо значимості трудової дезадаптації як детермінуючого чинника екологічних 
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злочинів. Підставою для такого висновку є результати аналізу соціально-

рольових характеристик екологічних злочинців, зокрема за ознакою зайнятості. 

Як було з’ясовано, сумарна частка працездатних осіб, котрі не працюють і не 

навчаються, та безробітних у загальній структурі засуджених за вчинення 

екологічних злочинів становила в середньому протягом аналізованого періоду 

79,0 %. 

Криміногенний потенціал трудової дезадаптації підтверджують не тільки 

об’єктивні показники, а й суб’єктивні оцінки. Так, за результатами проведеного 

нами опитування 43 % респондентів найактуальнішими для суспільства 

проблемами назвали економічну кризу, інфляцію, безробіття. 

Варто зауважити, що детермінуючий вплив чинників соціального 

характеру істотно різниться залежно від характеру екологічних посягань. 

Найсуттєвіший він щодо посягань, пов’язаних із незаконним заволодінням 

природними ресурсами, що, як відомо, здебільшого вчиняються найменш 

забезпеченими сільськими жителями. Можна констатувати, що саме під 

впливом детермінант соціального характеру відбуваються деформації 

суспільної психології, що, у свою чергу, зумовлює вчинення злочинів, 

пов’язаних із задоволенням природних життєвих потреб. Зазначене положення 

підтверджується результатами психологічних досліджень. Так, екологічна 

криза, на думку науковців-психологів, є багато в чому наслідком певних 

дефектів людської психіки, її інтелектуальної, ціннісної й емоційно-вольової 

сфер [142, с. 12]. 

Ілюстрацією цієї ситуації є висловлювання одного з респондентів: 

«причина – елементарна трудова зайнятість, що приносить дохід в сім’ю і 

стабільність. Моралізаторство з цього приводу (особливо міських жителів) є 

недоречним – подивимось, як криза перетворить їх з альтруїстів на 

добувальників їжі. Коли треба буде годувати сім’ю, чи буде людина 

дотримуватись своїх колишніх благородних принципів і чи зможе вона 

пояснити своїй сім’ї, що їде на рибалку для того, щоб подихати повітрям?» 

[452, с. 92]. 
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Очевидним є взаємозумовлюючий вплив економічних і політичних 

чинників, якими в сучасній вітчизняній літературі [197, с. 200; 78, с. 108] 

визначають: недорозвиненість або занепад зв’язків між громадянами та 

урядовцями, політиками; слабкість інститутів управління, відсутність 

політичної волі проводити політичні, адміністративні, конституційні, 

економічні, соціальні реформи, національна політична культура, лояльна до 

корупції, низький рівень політичної конкуренції в суспільстві, політична 

нестабільність, відсутність свободи преси, тоталітарний/авторитарний характер 

усієї політичної системи; клептократія, корупція і лобізм, маргіналізація еліт, 

зрощення корпоративних інтересів фінансово-промислових груп, органів влади 

та управління й кримінальних структур. 

У сукупності ці чинники зумовлюють наявність в Україні олігархічної 

форми державного правління з високим ступенем криміналізації. За словами 

А. М. Бойка, державні службовці найвищого рівня й партійні діячі впливають 

на економічні та соціальні процеси з метою отримання політичної й 

економічної вигоди, зміцнення свого владного статусу і впливу [35, с. 233]. 

Останнім сучасним прикладом такої злочинної діяльності є корупційні дії 

народного депутата, пов’язані з отриманням хабарів від компанії-нерезидента 

за видобуток бурштину в Україні та легалізацією нелегального видобутку 

бурштину в Житомирській області [390]. 

Фактором, що впливає на політичні чинники екологічної злочинності, 

також є виснаження природних ресурсів. Так, автори Доповіді Національної 

ради з розвідки США «Глобальні тенденції 2025 року: світ, що змінився» від 20 

листопада 2008 р. прогнозують у найближчій перспективі виникнення 

конфліктів через ресурси, у тому числі через продовольство та воду. 

Наголошується, що найважливішими чинниками в мінливій міжнародно-

правовій системі стануть наростаючий дефіцит мінеральних, енергетичних і 

продовольчих ресурсів, а також зміни в глобальному кліматі, викликані 

парниковим ефектом [506, с. 47–56]. 

http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/20/7147434/
http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/20/7147434/
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В умовах глобалізації такі тенденції зумовлюють агресивну 

експансіоністську політику економічно найбільш розвинутих країн і 

транснаціональних корпорацій, спрямовану на встановлення контролю над 

природними ресурсами інших країн, зокрема України. 

Відтак, цілком заслуговує на увагу твердження Ю. В.Орлова щодо 

виснаження природних ресурсів на фоні збереження політичного впливу 

фінансово-промислових груп на національному та міжнародному рівні є 

суттєвим чинником детермінації політичної злочинності. При цьому ключова 

проблема полягає в тому, що природні ресурси розглядаються суб’єктами 

ринкових відносин не як складова середовища життя, а як економічний фактор. 

Це – глибинні психологічні константи світової економічної культури, які 

зумовлюють несприятливі прогнозні сценарії і щодо тенденції погіршення 

стану довкілля, і щодо політико-кримінальної активності. Загальні контури 

останньої визначається природою конфлікту держави, громадянського 

суспільства з одного боку та соціально безвідповідальних корпорацій – з 

іншого. Його розвиток виявляє залежність від таких політико-географічних 

чинників: 1) міри реального суверенітету держави як ступінь зовнішньої та 

внутрішньої незалежності від впливу великого бізнесу; 2) наявності запасів 

корисних копалин, в т.ч. і особливо прісної води; 3) дестабілізаційного 

потенціалу, що ґрунтується на наявності передумов розвитку 

внутрішньополітичних, етнічних, релігійних конфліктів всередині держави, 

функціональності правоохоронних органів, збройних сил [310, с. 16]. 

Як засвідчили результати опитування, політичні чинники (політична 

криза, безпорадність державної влади), на думку респондентів, посідають 

вагоме місце в детермінації екологічної злочинності. На це вказали 61 % 

опитаних нами респондентів. 

Чинником, вплив якого поширюється на переважну більшість населення, 

девальвуючи систему соціальних цінностей і пріоритетів, потреб та інтересів, 

практично всіх сфер суспільного життя, у тому числі екологічних відносин, є 

корупція. Її зумовлюючий вплив на політичну, економічну, соціальну, 
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організаційно-управлінську та культурно-психологічну сферу системний і 

деструктивний. На сучасному етапі корупція офіційно визнана однією з 

головних загроз національній безпеці в Україні [299]. Грунтовні дослідження 

зазначеного феномену ставали предметом наукових досліджень таких 

вітчизняних авторів, як О. Ю. Бусол, В. О. Глушков, В. В. Голіна, 

І. М. Даньшин, О. М. Джужа, А. П. Закалюк, О. Г. Кальман, О. М. Костенко, 

М. І. Мельник, Є. Д. Скулиш, М. І. Хавронюк та ін. Окремі аспекти протидії 

корупційній злочинності у сфері охорони довкілля досліджувались 

Л. Г. Козлюк [168] та Г. С. Поліщуком [332]. 

Як і в інших сферах суспільного життя, корупція в екологічній сфері 

набула ознак системного явища, укорінившись у діяльності суб’єктів 

природокористування як основний, швидкий та найдієвіший протиправний 

засіб вирішення питань і досягнення визначених цілей, основними з яких є 

отримання максимального незаконного доходу на постійній і безкарній основі 

та з гарантованим результатом.  

Дослідження різноманітних джерел кримінологічної інформації [290; 82; 

504; 118; 524; 72; 396; 125; 40; 104; 521; 332, с. 134] дає змогу виокремити 

основні прояви корупції в екологічній сфері: відвернення загрози притягнення 

до різних видів правової відповідальності; охорона нелегального добування 

природних ресурсів від природоохоронних та інших контрольно-наглядових 

заходів; забезпечення фактичної можливості загального або спеціального 

природокористування за рахунок так званого адміністративного ресурсу; 

створення, надання пільгових, законних і (або) незаконних умов 

природокористування; отримання права спеціального природокористування, 

що є за загальним правилом платним і таким, що накладає певні обов’язки на 

природокористувачів, або отримання ліцензій; забезпечення перетину 

державної митної межі, сприяння в ухиленні від сплати митних платежів; 

видача дозволів на розміщення екологічно небезпечних об’єктів у заборонених 

зонах; вилучення особливо охоронюваних природних територій та лісів 1-ї 

категорії; сприятливе розв’язання суперечок та інших конфліктів, що 
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виникають у процесі видобування природних ресурсів, перед їх реалізацією та 

безпосередньо в процесі торгівлі; видача фальшивих документів, у тому числі 

щодо відповідності екологічним стандартам, дотримання нормативів 

санітарних і захисних зон, режиму водозахисних зон та ін.; визнання 

достатності поданої документації під час ухвалення різноманітних рішень 

екологічного характеру. 

Як і в інших сферах суспільного життя, корупційні злочини в екологічній 

сфері, виявляються вкрай рідко. За результатами проведених нами 

інтерв’ювань встановлено, що ступень латентності корупційних злочинів серед 

працівників природоохоронних органів сягає 98,0 %, що є суттєвим фактором 

обструкції та симуляції природоохоронної функції держави. 

Проведене дослідження дає підстави для висновку, що вплив корупції на 

екологічну злочинність має характер функціональної залежності, за якої 

відбувається її однозначна детермінація. 

Результати проведеного автором експертного опитування (передусім 

науковців, котрі досліджували зазначену проблему) дали змогу зробити 

висновок щодо системності детермінуючого впливу феномену корупції, що 

виявляє як міжвідомчі горизонтальні (місцева адміністрація – прокуратура – 

поліція – органи екологічного контролю), так і вертикальні зв’язки 

(підпорядкування, сполучення ієрархічних рівнів). Відтак, екологічна 

злочинність у цьому аспекті постає в симбіозі з політичною корупцією, 

кримінальні ефекти поширення якої репрезентовані дисфункціями всіх рівнів і 

ланок у структурі правоохоронної системи, системи державного управління у 

сфері охорони довкілля та забезпечення раціонального природокористування 

загалом. 

Фундаментальна детермінуюча роль розглянутих економічних, 

політичних і соціальних чинників підтверджується й суб’єктивним 

сприйняттям наявної ситуації в країні населенням. Так, у процесі 

загальнонаціонального опитування населення України фірмою Ukrainian 

Sociology Service в 94 поселеннях усіх територіально-адміністративних 
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одиниць України запитувалось, що повинен насамперед зробити політик (п’ять 

першочергових дій), щоб за нього проголосував виборець (тобто респондент, 

котрий бере участь в опитуванні). Отримані дані чітко засвідчують, що основні, 

найважливіші для громадян проблеми були спільними в усіх регіонах України: 

забезпечення подолання кризи в економіці та її наслідків, економічне 

зростання; боротьба з корупцією; подолання безробіття, створення 

можливостей для людей працювати і заробляти; загальне підвищення рівня 

життя людей в Україні; проведення назрілих у суспільстві реформ [437, с. 35–

36]. 

Проведене нами експертне опитування також підтвердило зазначені 

оцінки. Так, на запитання анкети «Які, на Вашу думку, проблеми є на сьогодні 

найактуальнішими для суспільства?» (необхідно було зазначити п’ять 

найважливіших) респонденти дали такі відповіді: 

1.Тотальна корупція у всіх сферах суспільного життя – 92 %. 

2.Політична криза, безпорадність державної влади – 61 %. 

3.Економічна криза, інфляція, безробіття – 43 %. 

4.Зубожіння значної частини населення – 38 %. 

5.Ідеологічна криза, відсутність чітких цілей, орієнтирів розвитку країни 

– 18 %. 

Поширення названих негативних явищ в українському суспільстві, на 

думку О. М. Костенка, – «це наслідок кризи соціальної культури громадян, яка 

включає в себе, зокрема, політичну, економічну, правову, моральну культуру 

громадян. Корупція кризового типу, що вразила сучасну Україну, має своїм 

фундаментом значний прошарок громадян, позбавлених належної соціальної 

культури і тому уражених сваволею та ілюзіями, що проявляються у вигляді 

корупції». Тому правозастосовна діяльність контролюючих і правоохоронних 

органів у сфері протидії екологічній злочинності є ефективною настільки, 

наскільки розвинута соціальна культура громадян, у тому числі її екологічна 

складова. У зв’язку з цим доцільно розробити й запровадити комплексну 

технологію протидії корупції в екологічній сфері. Ці технології мають 
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складатися з комплексу адекватних заходів, керованих з єдиного спеціального 

органу: аналітика, експертиза, розвідка, розслідування, судівництво та ін. [188, 

с. 50]. 

До нормативно-правових детермінант екологічної злочинності належать 

недоліки екологічного законодавства, а також правових норм, що 

встановлюють відповідальність за екологічні злочини. 

Водночас можливості правового регулювання в цьому випадку не слід 

переоцінювати. Так, лише 14 % опитаних вважають недосконалість чинного 

законодавства перешкодою для правоохоронних органів у протидії екологічній 

злочинності. Відтак, ґрунтуючись на результатах опитування та вивчення 

джерел, що відображають ставлення до вказаної проблеми представників 

природоохоронних органів [304], визначальним є якість правозастосовання. 

Адміністративні функції в реалізації інтересів політичної верхівки 

виконують численні представники управлінського апарату різного рівню, 

недоліки діяльності якого в екологічній сфері також є складовою 

детермінаційного комплексу екологічної злочинності. Відтак, до чинників 

організаційно-управлінського характеру автор віднесла часте й безсистемне 

реформування спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони 

природного середовища, що не дає змоги повною мірою використовувати їхній 

потенціал, призводить до дублювання функцій, відомчого протистояння. 

Невідповідним значущості завдань, що стоять перед природоохоронними 

органами, є рівень фінансування, технічної оснащеності, ресурсного й 

кадрового забезпечення [452, с. 94]. 

Отримані в процесі опитування відповіді підтверджують вагомість 

чинників організаційно-управлінського характеру, які поєднують недоліки 

адміністрування у сфері охорони навколишнього середовища, а також низку 

вад у роботі правоохоронних органів. Так, на запитання анкети «Що, на Ваш 

погляд, перешкоджає правоохоронним органам успішно протидіяти екологічній 

злочинності» респонденти відповіли: 

http://www.pravoteka.ru/enc/1402.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3780.html
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1.Слабка матеріально-технічна та фінансова забезпеченість, надмірне 

навантаження на співробітників правоохоронних органів – 92 %. 

2.Корупція в правоохоронних органах – 92 %. 

3.Неукомплектованість кадрами, низький професійний рівень – 92 %. 

4.Недовіра населення до правоохоронних органів, небажання потерпілих 

звертатися до них за допомогою – 92 %. 

У сукупності зазначені чинники призводять до фактичної безкарності 

екологічних злочинців і високої латентності екологічних злочинів (див. 

підрозділ 2.3). 

Отже, детермінуючий вплив названих чинників утілюється насамперед в 

унеможливленні ефективного управління соціально-економічними процесами в 

країні. Криза в цій сфері, відповідно, стимулює розвиток широкого спектра 

суспільних проблем, зокрема в культурно-психологічній сфері. 

Відповідно до згаданого культурологічного підходу О. М. Костенка, 

заснованого на формулі «культура людей визначає їх життя», причиною 

злочинності визнаються фактори, що мають властивість спричиняти 

виникнення в людини криміногенної сваволі, тобто стану неузгодженості волі 

людини з природою, законами соціального життя [192].  

Стосовно екологічної злочинності можна стверджувати, що саме 

деформації і нерозвиненість екологічної культури у взаємодії з іншими 

детермінантами створюють підґрунтя для кримінальної поведінки і самі 

виступають регуляторами такої поведінки. Як зазначалося, до таких 

деформацій слід віднести: поширеність переконань щодо невичерпності 

природних ресурсів; переоцінку здатності навколишнього природного 

середовища до самовідновлення; переоцінку можливості людини впливати на 

явища, що відбуваються в навколишньому середовищі, пов’язану, як правило, з 

нерозумінням глибини власної некомпетентності; байдуже ставлення до долі 

природи, її стану, завданої шкоди природному середовищу; правовий нігілізм, 

явна неповага до екологічного законодавства, що регламентує взаємодію 

людини і довкілля; недооцінку суспільної небезпеки екологічних посягань. 

http://www.pravoteka.ru/enc/4604.html
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Водночас зовсім не всі розуміють суспільну небезпечність вказаних 

чинників. Зокрема, лише 9 % респондентів вважають кризу духовності, моралі, 

культури та сім’ї найактуальнішою проблемою для суспільства. Чинником, що 

перешкоджає правоохоронним органам успішно протидіяти екологічній 

злочинності, 17 % опитаних фахівців назвали серед інших: «Байдуже ставлення 

населення до екологічних правопорушень, недооцінка їхньої суспільної 

небезпеки». 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу виявити детермінуючі 

чинники екологічної злочинності загального характеру, тобто спільні для всіх 

видів екологічних злочинів. Специфічні детермінанти екологічних злочинів 

визначаються переважно типом і характером посягання, відповідно й 

суб’єктним складом, спрямованістю посягання, характеристикою його об’єкта 

та іншими факторами. Очевидно, що визначення специфічних детермінант 

окремих видів екологічних злочинів, з огляду на предмет нашого дослідження, 

не доцільне. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведені автором кримінологічний аналіз осіб, які вчиняють екологічні 

злочини та характеристика основних факторів детермінації екологічної 

злочинності, дав змогу зробити такі висновки. 

1. Типовими рисами цієї категорії осіб є такі: майже завжди це особи 

чоловічої статі (98,1 %) віком від 18 до 50 років (85,4 %), громадяни України 

(99,5 %) з повною загальною середньою або базовою загальною середньою 

освітою (64,1 %), які найчастіше є працездатними, що не працюють і не 

навчаються (62,2 %), або безробітними (16,2 %).  

2. Визначено специфічні, тобто такі, що суттєво відрізняються від 

характеристик загальної злочинності, ознаки осіб, котрі вчинили екологічні 

злочини: 
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– значна частка осіб, які вчинили злочини у складі групи, – 26,5 % 

(15,8 % для загальної злочинності); найпоширенішими злочинами, що 

вчинюються у групі, є незаконне полювання та незаконне зайняття рибним, 

звіриним або іншим водним добувним промислом (52,1 %), незаконна порубка 

лісу (26,4 %) та порушення правил охорони або використання надр (18,6 %), що 

пояснюється потребою в узгоджених колективних діях співучасників; 

– невисокий рівень рецидиву – частка осіб, котрі раніше вчиняли 

злочини, у загальній кількості осіб, які вчиняли екологічні злочини, становить 

17,0 %, а осіб, судимість яких на момент вчинення злочину не була знята чи 

погашена, – 4,1 % (відповідні показники загальної злочинності – 34,2 % та 

16,4 %); 

– майже повна відсутність осіб, які вчиняли екологічні злочини у стані 

сп’яніння – 0,9 % (відповідні показники загальної злочинності – 16,5 %, 

зокрема у стані алкогольного сп’яніння – 15,9 %, наркотичного або токсичного 

або психотропного – 0,6 %), що пояснюється переважно умисним характером 

вчинених посягань, де досягнення злочинного результату повністю залежить 

від свідомої, цілеспрямованої, заздалегідь підготовленої, вольової діяльності 

правопорушника. 

3. На підставі загальнотеоретичних знань про особу злочинця та 

вибіркового аналізу масиву архівних кримінальних справ і проваджень, а також 

інших джерел кримінологічної інформації шляхом зіставлення кримінологічно 

значущих ознак, зокрема, таких як мотивація, наявність попередніх 

судимостей, спосіб і засіб вчинення злочину, значення конкретної життєвої 

ситуації запропоновано два варіанти типології осіб, котрі вчиняють екологічні 

злочини, за критеріями адаптивної спрямованості, а також інтенсивності та 

стійкості злочинної поведінки. 

4. За критерієм адаптивної спрямованості виокремлено й 

охарактеризовано агресивно-деструктивний та адаптивний тип екологічного 

злочинця.  
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5. Визначено, що одним із проявів деструктивної агресії є екологічний 

вандалізм, детермінаційний комплекс якого пояснюється зміщенням агресії, а 

мотивами є ворожість, деструктивізм, відчудження, фрустрація та агресивний 

негативізм. У межах агресивно-деструктивного типу виокремлено злочинців, 

для яких деструктивізм має інструментальну мотивацію. 

6. Встановлено, що в мотиваційній структурі соціально-адаптивного 

типу, як правило, переважають корисливість, мотиви досягнення, ціннісні 

орієнтації, що дають їм можливість усвідомлено ігнорувати соціальні норми, 

загальноприйняті правила поведінки. Характерною рисою таких осіб є 

девіантність поведінки та дефектність правосвідомості. У межах соціально-

адаптивного типу виокремлено підтип злочинця – екологічного 

корупціонера , для якого характерне засноване на неправомірній вигоді 

поширення свого владного впливу у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та використання природних ресурсів. 

7. Визначено, що особи соціально-адаптивного типу часто 

вирізняються високим (завищеним) рівнем самооцінки, що інколи призводить 

їх до переоцінки власних сил і можливостей та є однією з причин помилок в 

умовах невиправданого й неприйнятного для суспільства екологічного ризику, 

що характеризує необережні злочини, пов’язані із забрудненням довкілля. 

Небезпечність таких осіб зумовлена можливістю заподіянням важко 

відновлюваної чи невідновлюваної сукупної шкоди, що є наслідком, як 

правило, свідомого ігнорування ризику своєї поведінки особами, котрі завдяки 

спеціальній фаховій підготовці та досвіду мають здатність передбачати 

результати своєї діяльності. 

8. Запропоновано авторський варіант типології за критерієм 

інтенсивності та стійкості злочинної поведінки. Виокремлено й 

охарактеризовано ситуативний, звичний та професійний типи екологічного 

злочинця та декілька їх підтипів, зокрема «сімейний», необережний, 

«промисловик», «легальний», «посадово-організаторський». 
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9. Найнебезпечнішою категорію екологічних злочинців професійного 

типу є «посадово-організаторські» злочинці, які за своїми службовими 

обов’язками мали би протидіяти злочинному промислу, але всупереч 

суспільним і державним інтересам, стають очільниками незаконного бізнесу. 

Серед злочинців такого типу працівники поліції, СБУ, прокуратури, 

прикордонної та митної служби, лісової охорони та рибінспекцій. Для таких 

осіб характерні ґрунтовна підготовка та детальне планування злочинної 

діяльності організованих груп та злочинних організацій, забезпечення 

юридичного прикриття у вигляді укладання угод тощо. 

10. Визначено, що типологічні властивості осіб, які вчиняють 

екологічні злочини, мають різний ступінь вираженості та різноманітні 

поєднання. Відтак, можна говорити про істотну варіативність типів у даної 

категорії осіб, що дає змогу доповнити запропоновані типології новими типами 

та підтипами. 

11. Характер екологічної злочинності як динамічного явища, що постійно 

розвивається та трансформується, зумовлений системою детермінант, вплив 

яких характеризується взаємозумовленістю, мінливістю, варіативністю 

детермінуючого потенціалу залежно від сфери дії. Попри це, у кримінологічній 

науці існує низка класифікацій детермінант екологічної злочинності та 

невичерпний перелік проявів їх зумовлюючого впливу. Водночас процес 

уточнення та доповнення уявлень щодо детермінаційного комплексу 

екологічної злочинності триває, особливо під час проведення монографічних 

кримінологічних досліджень. 

12. Зауважено, що чинниками, які становлять основу криміногенної 

детермінації екологічної злочинності, є суперечливість взаємовідносин 

навколишнього середовища з людиною, котра не завжди усвідомлює, що є 

лише її часткою. Зокрема, це суперечності між екологічними та економічними 

інтересами суспільства, відчуження від природи, посилена експлуатація її 

ресурсів, поширена ідеологія конс’юмеризму, що зумовлює зростання 

необов’язкових потреб людей та суспільства, задоволення яких призводить до 
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виникнення надмірного навантаження на навколишнє середовище, що порушує 

рівновагу в ньому. Стверджується, що в найближчій перспективі повне 

усунення зазначених суперечностей є утопічним і практично неможливим. 

Звертається увага на необхідність реалістичного підходу до усунення 

детермінант екологічної злочинності, адже реальною та бажаною є лише 

мінімізація суперечностей відносин людини з навколишнім середовищем, а 

відтак і негативного впливу людини та суспільства на довкілля до прийнятного 

рівня, що характеризувався б можливістю самовідновлення екосистем. 

13. Дослідження криміногенних чинників екологічної злочинності з 

позицій системного підходу дало змогу зробити загальний висновок про 

взаємозалежний і взаємозумовлюючий характер детермінуючого впливу 

процесів у економічній, соціальній, політичній, організаційно-управлінській, 

нормативно-правовій та культурно-психологічній сферах суспільного життя. 

Названі детермінанти становлять не сукупність автономних чинників як 

складових елементів детермінаційного комплексу, а, змістовно та 

функціонально перетинаючись, – структурну цілісність. З огляду на це, у 

структурі детермінаційного комплексу екологічної злочинності автором 

виокремлено та охарактеризовано такі групи детермінантів, як економічні, 

соціальні, політичні, організаційно-управлінські, нормативно-правові та 

культурно-психологічні. 

14. До загальних детермінантів екологічної злочинності варто віднести: 

політичні – дефекти комунікації між суспільством та державними органами; 

недоліки адміністрування; брак політичної волі до проведення реальних 

реформ в усіх сферах суспільного життя; лояльність суспільної думки до 

корупції; відсутність усталенних політичних традіцій в українському соціумі, 

агресивна експансіоністська політика національних і міжнародних фінансово-

промислових груп, спрямована на встановлення політичного впливу з метою 

доступу до природних ресурсів; нормативно-правові – відсутність дієвої 

правозастосовної системи, зокрема у сфері регуляторного й дозвільного 

законодавства, недоліки екологічного законодавства, а також правових норм, 
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що встановлюють відповідальність за екологічні посягання тощо. Серед 

економічних чинників наголошено на криміногенному потенціалі кланово-

корпоративної, олігархічної моделей економіки України, її монополізації, 

тінізації тощо. 

15. Наголошено на превалюванні серед організаційно-управлінських 

чинників екологічної злочинності корупції як системного явища, що 

укорінилась у діяльності суб’єктів природокористування як основний, швидкий 

та найдієвіший протиправний засіб вирішення питань і досягнення визначених 

цілей, основними з яких є отримання максимального незаконного доходу на 

постійній і безкарній основі та з гарантованим результатом. Аналіз 

різноманітних джерел кримінологічної інформації засвідчує, що вплив корупції 

на екологічну злочинність має характер функціональної залежності, за якої 

відбувається її однозначна детермінація. 

16. Результати проведеного автором експертного опитування (передусім 

науковців, котрі досліджували зазначену проблему) дали змогу зробити 

висновок щодо системності детермінуючого впливу феномену корупції, що 

виявляє як міжвідомчі горизонтальні (місцева адміністрація – прокуратура – 

поліція – органи екологічного контролю), так і вертикальні зв’язки. Останні 

досягають центральних органів виконавчої влади (підпорядкування, 

сполучення ієрархічних рівнів). Відтак, екологічна злочинність у цьому аспекті 

постає в симбіозі з політичною корупцією, кримінальні ефекти поширення якої 

репрезентовані дисфункціями всіх рівнів і ланок в структурі правоохоронної 

системи, системи державного управління у сфері охорони довкілля та 

забезпечення раціонального природокористування загалом. 

17. Визначено найвагоміші чинники організаційно-управлінського 

характеру, які поєднують недоліки адміністрування у сфері охорони 

навколишнього середовища, а також низку вад у роботі правоохоронних 

органів: слабка матеріально-технічна та фінансова забезпеченість, надмірне 

навантаження на співробітників правоохоронних органів; корупція в 

правоохоронних органах; неукомплектованість кадрами, низький професійний 
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рівень; недовіра населення до правоохоронних органів, небажання потерпілих 

звертатися до них за допомогою. У сукупності вказані чинники призводять до 

фактичної безкарності екологічних злочинців і високої латентності екологічних 

злочинів. 

18. Стверджується, що взаємодія та взаємовплив суб’єктивних чинників, 

головним з яких є низький рівень екологічної культури, та об’єктивних 

детермінант створює основу для кримінальної поведінки та, водночас, є її 

регуляторами. 
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РОЗДІЛ 4  

КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНІЙ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Концептуальні засади протидії екологічній злочинності 

 

Дієва протидія екологічній злочинності неможлива без послідовних 

спланованих та скоординованих дій, об’єднаних однією концепцією, оскільки 

явища, що мають ознаки системності, зокрема й екологічна злочинність, 

потребують системного підходу у їх подоланні.  

Перш ніж перейти до дослідження концептуальних засад зазначеної 

діяльності, на нашу думку, слід з’ясувати найбільш адекватне її термінологічне 

визначення та тлумачення відповідного терміна. Як відомо, розвиток 

кримінологічної науки супроводжується появою численних термінів у різних її 

галузях. Оскільки переважну частину лінгвістичного фонду кримінології 

становить фахова лексика, то цілком природним є те, що науковці надають 

особливе значення дослідженню семантичних особливостей термінів, 

застосовуваних у кримінологічних дослідженнях, адже чіткість та 

однозначність термінології визначають чіткість у з’ясуванні та розв’язанні 

проблем протидії злочинності. 

У кримінологічній та кримінально-правовій літературі стосовно 

діяльності з протистояння злочинності застосовуються такі терміни як 

«кримінальна політика», «боротьба», «контроль», «протидія», «війна», 

«запобігання», «обмеження злочинності», «подолання злочинності», 

«викорінення злочинності», «управлінський вплив на злочинність» та ін. При 

цьому спостерігається суттєва варіативність як розуміння названих понять, так 

і їх застосування на позначення вказаної діяльності. Відтак, можна 

констатувати, що серед науковців немає єдиної узгодженої позиції щодо 

термінологічного визначення такої діяльності. Однак необхідність такого 

узгодження очевидна, адже «термін має однозначно відобразити це поняття 
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так, щоб сприйняття терміна безсумнівно вело до відтворення того самого 

предмета [120, с. 321]. Розгляду різноманітних підходів до зазначеної проблеми 

приділялась увага як у попередніх дослідженнях автора, так і в публікаціях 

інших авторів [452, с. 113–115; 462, с. 323; 41, с. 67–73; 274, с. 213–216; 292, 

с. 326; 237, с. 105]. 

Узагальнюючи висловлені думки, зауважимо, що основні заперечення 

проти застосування терміна «протидія злочинності» зводяться до таких 

аргументів. На думку А. П. Закалюка, поняття «боротьба», «протидія» 

належать до класу узагальнених, які відтворюють загальну сутність, що полягає 

у чиненні супротиву. Вони не розкривають напрямів, спрямованості, 

функціональної ролі та змістової сутності різних форм супротиву, що мають 

значну сутнісну, а звідси й понятійну різницю. Термін «протидія» може бути 

використаний для відтворення загального впливу на злочинність, але він лише 

однобічно («супротив») відображає останній та не містить однозначного 

відображення поняття запобігання злочинності, тобто не може вживатися як 

такий, що за сутністю тотожний поняттю «запобігання», навіть коли він 

вживається у широкому значенні [120, с. 321–322].  

Наголошуючи на доцільності застосування терміна «боротьба зі 

злочинністю» схожу аргументацію наводить і А. І. Долгова: «Очевидно, що цей 

термін не відображає суті цієї діяльності. По-перше, не тільки держава 

«заважає» злочинності, а й злочинність – суспільству, державі, причому 

активно та цілеспрямовано. По-друге, розглянутий термін не охоплює всього 

комплексу заходів впливу на злочинність як на соціальне явище зі складним 

причинно-наслідковим комплексом, у тому числі недопущення порушення 

кримінального закону, а у випадках його порушення застосування до винного 

заходів державного примусу» [201, с. 388]. 

З цього приводу варто зауважити, що етимологічно термін «боротьба» 

означає сутичку, в якій кожний з учасників намагається подужати 

супротивника, а в соціальному аспекті – «активне противенство, зіткнення між 

супротивними соціальними групами, станами, супротивними напрямами, 
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течіями в суспільстві» [54]. Стосовно злочинності, використання цього терміну 

є доречним у контексті застосування заходів кримінальної репресії, тобто 

заходів кримінально-правового впливу до осіб, котрі вже вчинили злочини. 

Так, ст. 4 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», визначаючи 

основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, 

відносить до них і боротьбу зі злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, 

шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння 

злочину, притягнення їх до відповідальності [378]. 

Очевидно, що така діяльність не охоплює превентивну складову протидії 

злочинності. Отже, у такій діяльності немає кримінологічної складової, 

спрямованої на нейтралізацію явищ, що детермінують злочинність, насамперед 

соціального характеру, адже, за словами М. Ганді [63], будь-який злочин – 

свого роду хвороба. Влучним є висловлювання з цього приводу О. М. Литвака: 

«Насправді, найбільш зручно і успішно боротьба могла б вестись, якби 

злочинців фізично знищували. Але держава не воює із хворими та не 

вихованими» [247, с. 52]. 

Етимологія поняття «протидія» має значення дії, що спрямована проти 

іншої дії, перешкоджає їй. Термін «протидіяти» означає спрямовувати дію 

проти кого-, чого-небудь, діяти всупереч комусь, чомусь; спрямовуватися 

проти іншої дії [2; 405, т. 8, с. 317; 44, с. 992]. У кримінологічному розумінні 

він охоплює як репресивну, так і превентивну складову діяльності з 

протистояння злочинності. Саме таке розуміння протидії злочинності набуло 

поширення останніми роками як у науковій літературі [353, с. 9; 201, с. 435; 20, 

с. 5; 214, с. 277; 23, с. 45; 151, с. 8; 237, с. 105; 464, с. 400], так і в законотворчій 

діяльності [357; 358; 373; 378]. 

Відтак, термін «протидія екологічній злочинності» охоплює всі заходи, 

спрямовані проти цього явища, та відображає весь комплекс заходів впливу 

держави та суспільства на екологічну злочинність, включно з впливом на 

чинники, що зумовлюють її виникнення, поширення та трансформацію, а також 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування та притягнення осіб, 
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котрі вчиняють екологічні злочини, до відповідальності, судовий розгляд 

кримінальних проваджень і виконання покарань [463, с. 144]. 

Сучасні характеристики екологічної злочинності в Україні, її масштаби, 

поширення, трансформаційні процеси та небезпечні тенденції розвитку 

вимагають адекватного реагування держави та суспільства на наявні загрози. 

Зважаючи на системний характер екологічної злочинності як явища, 

системними та комплексними мають бути заходи реагування, що мають 

втілюватись у розроблення й реалізацію дієвої стратегії протидії екологічній 

злочинності. 

Водночас, як слушно зауважує В. Я. Тацій, опрацювання й реалізація 

ефективних стратегій протидії злочинності – справа дуже складна. Ними 

держави світу займаються не одну сотню років, однак кардинальних успіхів у 

цій сфері поки що не досягнуто, хоча енергійні, багаторівневі за масштабом, 

обґрунтовані, реальні, конкретні, а не декларативні, ресурсно забезпечені 

запобіжні заходи дають помітні позитивні наслідки [424, с. 13]. 

У кримінологічній літературі також висловлюється думка, що протидія 

екологічній злочинності – найскладніший та найспецифічніший вид соціально-

правової діяльності, що зумовлено такими чинниками: з усіх видів складів 

злочинів екологічна злочинність характеризується найвищим рівнем 

латентності (близько 100 %); екологічна злочинність породжує екологічні 

катастрофи; процеси глобалізації, зумовлені науково-технічним прогресом, 

через антропогенний і техногенний вплив на екосистему мали наслідком 

глобалізацію екологічної злочинності та зумовили її транснаціональний 

характер; за масштабами, руйнівною силою і тривалістю незборотних процесів 

наслідки екологічних злочині не порівнянні з усіма наслідками інших видів 

злочинної діяльності разом узятими; соціальна небезпека, всеосяжний характер 

і тривалий негативний вплив екологічних злочинних посягань не охоплюються 

офіційною статистикою; не створено єдиної геоінформаційної системи, яка б 

давала можливість достовірно визначати рівень і різні кримінологічні 

параметри екологічної злочинності; рівень судово-слідчої практики та 
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оперативно-розшукової діяльності є доволі низьким; немає спеціалізованих 

екологічних судів [422, с. 141–142]. 

Як і будь-яка управлінська діяльність, протидія екологічній злочинності 

буде дієвою за дотримання певних вимог. А. П. Закалюк до таких вимог 

(чинників) відносить: доктринальне визначення стратегії, у тому числі мети, 

завдань, стратегічних напрямів та результатів запобіжної діяльності; адекватне 

уявлення про стан функціонування безпосереднього й опосередкованого 

предмета діяльності; прогнозування змін і тенденцій предмета діяльності; 

визначення порядку, методики, форм, засобів запобіжної діяльності, загальних 

засад її тактики, адекватних цим засобам суб’єктів застосування; інформаційне 

забезпечення реалізації визначених завдань, передусім стосовно злочинності, її 

причин і умов, інших детермінантів, динаміки їхньої зміни, спрямування та 

змісту запобіжних заходів і засобів, оцінки їхньої результативності, 

відповідних знань та умінь (навичок) суб’єктів діяльності; прийняття потрібних 

управлінських рішень, зокрема затвердження планів запобіжної роботи та 

організаційних заходів щодо їхнього запровадження, обов’язків суб’єктів 

діяльності стосовно виконання останніх; координацію запобіжної діяльності по 

горизонталі та вертикалі; здійснення контролю виконання; забезпечення 

правового регулювання; матеріальне та в цілому ресурсне забезпечення [120, 

с. 358–359]. 

Крім того, як слушно вказує А. П. Закалюк, згідно з визначеною 

політикою держави у сфері протидії злочинності повинні бути розроблені й у 

легітимній формі офіційно визначені стратегія та концептуальні засади 

(концепції) її реалізації [123, с. 224].  

Розглядаючи доктринальне визначення стратегії протидії екологічній 

злочинності, варто приділити особливу увагу визначенню мети такої 

діяльності, адже цілепокладання визначає сам зміст діяльності. Неправильне, 

помилкове її формулювання здатне зумовити неефективність функціонування 

всієї системи протидії. Відсутність мети позбавляє будь-яку діяльність сенсу, 

тому з упевненістю можна стверджувати, що мета є складовим елементом 
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системи протидії злочинності, а процес її визначення – першим етапом 

побудови системи протидії злочинності. 

О. М. Литвинов, котрий ґрунтовно досліджував ці питання на рівні 

докторської дисертації, розглядає цілі протидії злочинності з різних позицій та 

на різних рівнях функціонування системи: загальносоціальної цілі через 

комплексне забезпечення безпеки; інституційної цілі через зменшення 

вірогідності вчинення злочинів; цілі організації системи через визначену 

позицію з приводу призначення місця та ролі системи; функціональної цілі 

через зниження рівня злочинності, спеціальної цілі діяльності через сукупність 

пріоритетів тощо [251, с. 381]. 

Не заперечуючи наукової цінності наведеної диференціації цілей, 

наголосимо на доцільності визначення мети протидії злочинності з позицій 

аксіологічного підходу. Відповідно до ієрархії соціальних цінностей, 

встановлених ст. 3 Конституцією України, головною метою будь-якої 

діяльності держави, у тому числі й протидії злочинності, має бути визнано 

захист людини від посягань на її життя, здоров’я та інші природні права. Саме 

потреба в такому захисті й зумовлює необхідність і корисність такої діяльності 

для суспільства. 

Зважаючи на спрямованість екологічних посягань, такою соціальною 

потребою може бути визнане забезпечення дотримання екологічних прав 

людини. 

Розуміння сутності категорії «екологічні права людини» у науковців-

екологів істотно різниться. Узагальнюючи, відзначимо наявність двох основних 

підходів: у вузькому розумінні – це безпосередньо право на безпечне 

навколишнє природне середовище; у широкому розумінні – це права, пов’язані 

з використанням та відтворенням природних ресурсів і охороною довкілля [66, 

с. 181].  

Нормативно визначеними Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» екологічними правами громадян 

(ст. 9) є безпечне для їхнього життя та здоров’я навколишнє природне 
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середовище; участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів 

нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і 

реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 

природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь у 

прийнятті рішень із цих питань; участь в розробці та здійсненні заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального і 

комплексного використання природних ресурсів; здійснення загального і 

спеціального використання природних ресурсів; об’єднання в громадські 

природоохоронні формування; вільний доступ до інформації про стан 

навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне 

отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за 

винятком обмежень, встановлених законом; участь у громадських 

обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля; одержання 

екологічної освіти; подання до суду позовів до державних органів, 

підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, 

заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє 

природне середовище; оскарження у судовому порядку рішень, дій або 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, 

передбаченому законом [376].  

Крім зазначених, інші екологічні права громадян закріплені у Кодексі 

України про надра, Водному, Земельному, Лісовому кодексах, окремих 

екологічних законах. 

Основними, найважливими екологічними правами людини є визначені 

ст. 50 Конституції України право на безпечне для життя і здоров’я довкілля; 

право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення; право на 

відшкодування шкоди, завданої громадянам порушенням зазначених прав. 
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Відтак, кінцевою метою протидії екологічній злочинності є захист 

людини від злочинних посягань на її екологічні права, зокрема у сфері 

забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища, охорони, використання, збереження та відтворення природних 

ресурсів. Разом із тим варто наголосити на тому, що сформульована мета, по 

суті, є ідеальною моделлю очікуваного бажаного, кінцевого результату, якого 

можна лише прагнути, постійно наближаючись до нього. 

Водночас, з огляду на закономірність існування злочинності (принаймні 

на сучасному етапі), її соціальну природу, зокрема й екологічної складової 

злочинності, ставити за реальну мету унеможливлення вчинення екологічних 

посягань і, відтак, існування екологічної злочинності як явища є ненауковим і 

навіть шкідливим. Сумний історичний досвід доводить, що визначення метою 

протидії злочинності її викорінення [65, с. 4] має кінцевим наслідком повну 

дискредитацію такої діяльності в суспільстві. 

У цьому контексті цілком слушним є зауваження О. М. Литвинова: 

«Спроба поширення мети саме як ідеальної моделі майбутнього результату 

діяльності в сферу об’єктивного існування власне функції протидії злочинності, 

тобто за межі власних можливостей цієї категорії, здатна спричинити 

спотворення уявлень про її природу і вдосконалення способів прояву її 

якостей» [251, с. 31]. 

Формулювання кінцевої, ідеальної мети (цілі-орієнтиру) протидії 

екологічній злочинності зумовлює необхідність визначення конкретних 

об’єктів, вплив на які дав би можливість прогнозовано наблизитись до неї (при 

цьому про повне досягнення цілі-орієнтира не йдеться). 

Визначення конкретних цілей має містити ознаки, що вказували б на 

спрямованість і функціональний характер такого впливу, а також очікуваний, 

прогнозований соціально-значущий результат застосування впливу. 

Щодо спрямованості протидії варто зауважити, що об’єктом такого 

впливу є всі складові детермінаційного комплексу екологічній злочинності та її 

проявів. Характер впливу відображає ступінь радикальності дій щодо 
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зазначеного об’єкта та варіюється від нейтралізації та мінімізації до усунення 

криміногенних чинників, а також реагування на вже вчиненні посягання. 

Реалістичними результатами функціонування системи протидії 

екологічній злочинності мають вважатись: скорочення фактичного рівня й 

зниження міри суспільної небезпечності екологічної злочинності; звуження її 

ареалу та зменшення її ціни. 

Відповідно до мети та залежно від конкретних напрямів протидії 

злочинності мають бути визначені й завдання такої діяльності. Автори 

монографії «Протидія злочинності та профілактика злочинів» пропонують 

головними завданнями в цій галузі вважати: забезпечення переходу на якісно 

новий ступінь протидії злочинності, що відповідає сучасним соціально-

економічним реаліям; досягнення необхідної цілеспрямованості й 

комплексності протидії злочинності; забезпечення єдності дій всіх суб’єктів 

протидії злочинності; широке залучення до діяльності державних органів та 

інститутів громадянського суспільства; забезпечення паритету в застосуванні 

заходів переконання і примусу [23, с. 80]. 

На наш погляд, наведеним формулюванням завдань протидії злочинності 

бракує конкретики, що можна пояснити різним розумінням поняття 

«завдання». 

У науковій літературі не сформувалося єдиної думки щодо 

співвідношення категорій «мета» і «завдання». Не вдаючись до детального 

аналізу останніх, що не є основним завданням нашої роботи, зазначимо, що 

найбільш виваженим, на нашу думку, є сформульоване О. М. Литвиновим 

розуміння завдання як способу організації зв’язку конкретної мети з 

конкретними можливостями її досягнення [251, с. 34]. 

Таким чином, якщо мета – бажаний кінцевий результат протидії 

екологічній злочинності, то її завдання – це певні рішення, спрямовані на 

досягнення мети, а також сплановані конкретні дії та заходи. Відповідно до 

цього підходу, основними завданнями протидії екологічній злочинності слід 

вважати:  
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 створення в Україні системи належного інформаційно-аналітичного 

забезпечення протидії екологічній злочинності на підставі результатів аналізу 

достовірних відомостей про її стан і детермінуючі чинники, а також 

моніторингових даних про стан навколишнього природного середовища; 

 мінімізацію впливу криміногенних факторів і практичних можливостей 

учинення екологічних злочинів;  

 підвищення ефективності правозастосовної діяльності органів 

кримінальної юстиції щодо виявлення, розкриття екологічних злочинів, їх 

розслідування, судового розгляду та виконання покарань; 

 здійснення інформаційного впливу на різні соціальні групи з метою 

формування нетерпимого ставлення до екологічних правопорушень; 

 посилення ролі інститутів громадянського суспільства у протидії 

екологічній злочинності. 

Окрім мети та завдань складовою стратегії протидії екологічній 

злочинності є її принципи, під якими в науковій літературі розуміють:  

1) у суб’єктивному значенні – основне положення, передумову (принцип 

мислення);  

2) в об’єктивному значенні – початковий пункт, першооснову;  

3) основоположне теоретичне знання, що не є доказовим і не вимагає 

доказів;  

4) основоположну етичну норму, яка є або суб’єктивною – максимою – і 

спрямовує волю, оскільки вона виступає як керівний стосовно окремих 

індивідів момент, або об’єктивною – законом – і в такому разі визнається 

значущою для волі кожної розумної істоти [510, с. 363]. 

Відтак, принципи протидії екологічній злочинності виступають як керівні 

положення, установки в системі такої діяльності та є для суб’єктів, що її 

реалізовують, спонуканням до вжиття відповідних заходів [459, с. 125].  

Більше того, за словами Д. О. Назаренка, у цьому значенні принципи 

можна визнати за щось на зразок мірила правильності під час оцінки як 

окремих заходів протидії, так і діяльності в цілому [292, с. 290]. 
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Отже, з огляду на викладене, система принципів протидії екологічній 

злочинності уявляється нам у такому вигляді: системності, комплексності, 

відповідності, пріоритетності запобіжних заходів, міжнародного 

співробітництва, взаємодії влади з громадськістю, адекватного забезпечення. 

Принцип системності. Як зазначалось у підрозділі 1.2 дослідження, 

застосування системного підходу створює можливості для об’єктивного 

вивчення феномену екологічної злочинності, а відтак, і теоретичного 

розв’язання проблеми протидії їй, а також практичного застосування заходів 

протидії екологічній злочинності. Якщо такі заходи не є відповідними сутності 

об’єкта протидії (у нашому випадку – екологічній злочинності та системі 

криміногенних чинників, що її зумовлюють), вони неспроможні й дієво 

вплинувати на цей об’єкт. Відповідно до зазначеного підходу явища, об’єкти 

дослідження розглядаються як системи, між частинами якої існують 

взаємозв’язки. Усі складові такої системи взаємодіють між собою та є 

взаємозалежними. 

Застосування системного підходу не є новелою для кримінологічної 

науки. Більш ніж сто років тому А. Прінс писав: «У цій сфері жодне окремо 

взяте перетворення неспроможне здійснити значний вплив. Усі ці установи, 

подібно до самого суспільства, утворюють єдиний гігантський організм. Щоб 

впливати на соціальне тіло, вони мають відображати в собі його могутню 

складність і пристосовуватись до нього. В обох сторін усі частини нерозривно 

пов’язані між собою, і реформа може мати суттєве значення лише у тому 

випадку, якщо вона охопить життєві явища в усій їх сукупності» [349, с. 206]. 

Як відомо, протидія злочинності є за сутністю специфічною сферою 

соціального управління. Тому протидія екологічній злочинності становить не 

безсистемний, хаотичний набір різних репресивних і превентивних заходів, а 

складну систему, що характеризується властивостями саморозвитку та 

саморегуляції та в сукупності утворюється певними заходами і суб’єктами, 

котрі мають різну організаційно-структурну форму і відрізняються за правовим 

статусом.  
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Принцип комплексності. У науковій літературі не завжди чітко 

розмежовуються принципи системності та комплексності. Насправді, 

системний і комплексний підходи хоча й взаємопов’язані, але не тотожні. На 

думку П. П. Осипова, під час характеристики системного підходу основний 

акцент роблять на цілісному сприйнятті складного (системного) об’єкта, а при 

комплексному підході наголошується на багатоаспектності дослідження, на 

розгляді об’єкта, у тому числі елементарного (несистемного), у різних аспектах 

або під різними кутами зору [170, с. 13]. 

Стосовно протидії злочинності комплексний підхід в онтологічному 

значенні передбачає: а) визначення сутності і функціонального призначення 

системи впливу на злочинність (СВЗ); б) опис набору (суми), елементів і їхніх 

функцій, які утворюють її; в) виявлення характеру взаємодії структурних 

елементів, що входять у СВЗ; г) дослідження зв’язків (генетичних і 

функціональних, координаційних і субординаційних і т. ін.) між СВЗ і 

зовнішнім середовищем (економічною, політичною і духовною сферами, а 

також станом та причинами злочинності); д) розгляд СВЗ в історичному 

аспекті, що має прогностичний вектор [170, с. 14–15]. 

Розглядаючи запобіжну діяльність у сфері охорони довкілля, 

Г. С. Поліщук виокремлює дві форми прояву комплексності такої діяльності: 

множинність суб’єктів попередження, а саме природоохоронних, 

контролюючих, судових та правоохоронних органів, координована діяльність 

яких спрямована на охорону екологічного правопорядку; різноманітність 

заходів, спрямованих на досягнення цілей попередження злочинів проти 

навколишнього природного середовища [335, с. 142]. 

Комплексність як поєднання стратегічних і тактичних завдань, 

репресивних, запобіжних (правового, соціального, політичного, економічного, 

організаційно-управлінського, культурно-психологічного та іншого характеру), 

та інших заходів, які здійснюються в різних соціальних сферах визначеними 

суб’єктами протидії злочинності, відображається у змісті та назві відповідних 

державних програм: Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 
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1996–2000 роки, затверджена Указом Президента України від 17.09.1996 [173]; 

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки, 

затверджена Указом Президента України від 25.12.2000 [171]; Комплексна 

програма профілактики правопорушень на 2007–2009 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 20.12.2006 [172]. 

Принцип відповідності. Його дотримання вимагає забезпечення 

організації та функціонування системи протидії екологічній злочинності 

відповідно до тих явищ і процесів, що зумовлюють існування останньої. Крім 

того, вплив на криміногенні чинники екологічної злочинності має 

здійснюватися з урахуванням її багаторівневого характеру, тобто мінімізація та 

нейтралізація її детермінант повинна відбуватись як на загальному рівні, так і 

на рівнях окремих різновидів екологічної злочинності (злочинного забруднення 

довкілля, злочинів у сфері охорони тваринного, рослинного світу, надр, 

природних комплексів і т. ін.), а також на рівні конкретних злочинів. 

Грунтуючись на розумінні протидії злочинності як особливого 

інтегрованого, багаторівневого об’єкту соціального управління, який складає 

різноманітна за формами діяльність відповідних суб’єктів [23, с. 45], зумовлює 

необхідність відповідності та узгодженності системи протидії екологічній 

злочинності з державно-управлінською діяльністю у сферах, що межують або 

перетинаються з зазначеною. Насамперед функціонування системи протидії 

екологічній злочинності має узгоджуватись із загальносоціальними 

державними управлінськими стратегіями, стратегіями протидії злочинності, а 

також державного управління у сфері реалізації екологічної політики. 

Зазначений принцип кореспондує принципу екологічної відповідності, 

закріпленому п. 6 ст. 2 Модельного екологічного кодексу для держав – 

учасниць СНД [285], що обмежує рівень антропогенного впливу господарської 

та іншої діяльності на навколишнє середовище, зважаючи на гранично 

допустиме екологічне навантаження на відповідних територіях. Зокрема, 

очевидною є запобіжна роль вказаного принципу шляхом урахування 

екологічної ємності окремих регіонів і територій. 
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Узагальнюючи, зазначимо, що принцип відповідності дає змогу 

визначити головні, стратегічні завдання діяльності щодо протидії екологічній 

злочинності, виділити ключову проблему або коло проблем, концентруючи 

основні ресурси на тій з них, розв’язанням якої можна істотно знизити рівень 

екологічної злочинності. 

Принцип пріоритетності запобіжних заходів. «Найкраща кримінальна 

політика – це політика соціальна» [507, с. 76]. Це висловлювання видатного 

німецького криміналіста ХХ століття Франса фон Ліста не втратило 

актуальності дотепер. Принцип пріоритетності запобіжних заходів закріплено 

законодавчо ст. 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного 

середовища» Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [376]. У спеціальній літературі наголошується, що соціальна 

цінність запобігання злочинам проти довкілля включає не лише скорочення 

сфери застосування кримінально-правових норм, але й зменшення ціни 

екологічної злочинності, тобто скорочення її шкідливих наслідків [100, с. 75]. 

Пріоритетність запобіжних заходів протидії екологічній злочинності над 

заходами кримінально-репресивного спрямування зумовлена такими 

аргументами. 

Аналіз публікацій у кримінологічній літературі [543; 548; 551; 554] 

засвідчує оцінювання зарубіжними науковцями ситуації щодо ефективності 

застосування заходів кримінальної репресії як вкрай незадовільну. За 

визначенням Я. І. Гілінського, йдеться про «кризу кримінального покарання» 

[69]. Не є винятком і кримінально-правовий вплив на екологічну злочинність в 

Україні, дієвість якого вкрай низька (детальніше щодо конкретних показників 

такої діяльності див. підрозділ 5.2 дослідження). 

Відтак, кінцевий (ідеальний) результат діяльності щодо протидії 

екологічній злочинності – захист людини від злочинних посягань на її 

екологічні права – може й має забезпечуватись через застосування 

альтернативних каральному впливу та більш раціональних і гуманістичних 

засобів. 
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Слушними у цьому контексті є зауваження П. П. Осипова стосовно 

суперництва кримінологічного запобігання з іншими елементами системи 

впливу на злочинність, що сприяє скороченню сфери і масштабів застосування 

кримінально-правових і виконавчо-трудових заходів. Отже, як зазначає автор, 

чим вищий рівень розвитку, якість і ефективність кримінологічного 

запобігання, тим, за інших рівних умов, менші роль, значення та обсяг 

насильницьких заходів боротьби зі злочинністю [170, с. 16]. 

Крім того, пріоритетність запобіжної діяльності визначається 

феноменологічними особливостями екологічної злочинності, зокрема її 

надзвичайно небезпечним характером. Як зазначалося, екологічна злочинність 

за масштабами, руйнівними наслідками, тривалістю процесів відновлення 

уражених екосистем, неможливістю повної ліквідації у багатьох випадках 

наслідків вчинення екологічних злочинів, є найбезпечнішим видом 

злочинності, адже створює реальну загрозу існуванню людства. 

Принцип міжнародного співробітництва. Глобальні екологічні 

дисфункції, що набули в сучасних умовах критичного стану, зумовлені 

впливом різноманітних чинників: техногенними аваріями і катастрофами, 

забрудненням довкілля промисловими й побутовими відходами, винищенням 

флори та фауни, тотальним проникненням у природну еволюцію елементів 

штучного походження та іншими факторами, які мають спільне антропогенне 

походження.  

Варіативність екологічно небезпечної поведінки дедалі більше розширює 

свої межі внаслідок впливу конс’юмеризму та глобалізації, інтенсифікація 

процесів якої зумовлює набуття екологічною злочинністю транснаціонального 

характеру (про що йдеться у підрозділі 5.3 дослідження). У зв’язку з цим 

доречним є висловлювання В. В. Лунєєва: «Після глобальної воєнної загрози 

над людством висять дві інші – екологічна та кримінальна» [261, с. 473] .  

З огляду на інтернаціональний характер екологічної злочинності 

ефективна протидія їй, вочевидь, потребує міжнародного співробітництва. 

Можливе виокремлення двох рівнів такої діяльності: перший рівень містить у 
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собі двостороннє співробітництво України з іншими державами та 

міжнародними правоохоронними організаціями; другий рівень полягає в участі 

України у спеціалізованих інститутах ООН та у міжнародних конференціях з 

питань протидії найнебезпечнішим злочинам [32, с. 330–331].  

Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері протидії 

екологічній злочинності здебільшого зводяться до таких: створення бази даних 

міжнародних угод, укладених між суб’єктами протидії екологічній злочинності 

України та іноземних держав; визначення переліку органів, співпраця з якими 

потребує унормування; вивчення питання щодо доцільності укладення нових 

міжнародних угод; організаційне забезпечення супроводження міжнародних 

проектів із питань протидії екологічній злочинності; мінімізація відмінностей 

правового регулювання між Україною та країнами ЄС та ін. 

Принцип взаємодії влади з громадськістю. Без підтримки інститутів 

громадянського суспільства, зокрема неурядових організацій, екологічних 

громадських рухів, політичних партій екологічного спрямування, усього 

населення діяльність щодо протидії екологічній злочинності не може бути 

ефективною. Аналогічні висновки закріплені й у матеріалах спеціальної сесії 

ІV Конгресу ООН по боротьбі зі злочинністю та поводженню з 

правопорушниками. Зокрема, зазначається, що в різних країнах різняться межі 

використання інституту участі громадськості у протидії злочинності. Ці 

відмінності мають об’єктивну політичну й соціально-економічну основу, але 

суть закріпленої в резолюції позиції зводиться до того, що без допомоги всього 

населення, всього суспільства успіх у протидії злочинності неможливий [73, 

с. 141]. 

Аналіз матеріалів XIII Конгресу ООН із запобігання злочинності та 

кримінального правосуддя», що відбувся 12–19 квітня 2015 р. у м. Доха (Катар) 

дають змогу виокремити найпоширеніші форми міжнародної практики 

громадського впливу на злочинність, до яких слід віднести: вивчення стану 

місцевої злочинності; запобігання рецидивній злочинності; охорони 

громадського порядку; надання безоплатної юридичної допомоги; фінансового 
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заохочення громадськості за її внесок у справу запобігання злочинності; 

використання засобів комунікації у запобіганні злочинності; спільне 

проведення поліцією і громадянами інформаційно-пропагандистських кампаній 

із запобігання злочинності тощо [549, с. 9]. 

Крім того, принцип взаємодії влади з громадськістю означає не тільки 

активне залучення громадськості до діяльності щодо протидії екологічній 

злочинності, але й широке інформування населення про результати такої 

діяльності та забезпечення вільного доступу громадян до джерел екологічно 

значущої інформації, зокрема про стан навколишнього природного середовища.  

Дієвість громадської підтримки діяльності щодо протидії екологічній 

злочинності значною мірою зумовлена рівнем екологічної культури 

суспільства, що, у свою чергу, вимагає системної просвітницької, виховної й 

інформаційної роботи серед населення (екологічна освіта, екологічні агітація та 

пропаганда). 

Принцип адекватного забезпечення. Ефективна діяльність щодо 

протидії екологічній злочинності має бути й належним чином забезпечена як 

ресурсно, так і інформаційно, науково, ідеологічно та кадрово. 

Зокрема, результати проведеного нами експертного опитування 

(респондентами виступали керівники місцевих прокуратур України та їх перші 

заступники, котрі представляли всі регіони України, а також слідчі 

національної поліції та науковці) засвідчило, що факторами, які 

перешкоджають правоохоронним органам успішно протидіяти екологічній 

злочинності, є слабка матеріально-технічна та фінансова забезпеченість, 

надмірне навантаження на співробітників правоохоронних органів, а також 

неукомплектованість кадрами та їхній низький професійний рівень. 

Особливо актуальним на сьогодні є, на наш погляд, вплив останнього із 

зазначених факторів. Адже загальновідома пряма залежність ефективності 

діяльності системи щодо протидії злочинності, зокрема й екологічній, від 

кваліфікації відповідних кадрів.  
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Так, аналіз джерел кримінологічної інформації засвідчує ситуацію, коли 

протидія екологічній злочинності значною мірою ускладнюється відсутністю 

належно підготовлених кадрів. Зокрема, обсяг спеціальних знань у галузі 

екологічного права, набутих випускниками юридичних вищих навчальних 

закладів і факультетів, виявляється недостатнім для подальшої їхньої роботи в 

екологічній сфері.  

Крім того, суттєвою проблемою є недоліки кадрової роботи в органах 

екологічного контролю, передусім – рибоохорони та лісової охорони. Названі 

недоліки, зокрема, пов’язані з повною відсутністю спеціальної системи добору 

кадрів та їх спеціалізованої підготовки (у тому числі службової, тобто на 

постійній основі), яка би передбачала надання основи правових знань, 

адміністративної діяльності, вироблення навичок оперативно-службової 

діяльності в специфічних умовах правоохоронної діяльності. 

Стосовно ресурсного забезпечення діяльності щодо протидії злочинності, 

зокрема й екологічній, то сумнівним є проголошення одним із принципів такої 

діяльності її економічної доцільності, за якої «матеріальні витрати на 

реалізацію рішення не перевищують економічний ефект від його виконання» 

[159, с. 86]. 

По-перше, для того, щоб порівнювати витрати на протидію злочинності з 

отриманим ефектом, необхідно оперувати кількісними показниками. Якщо 

стосовно витрат це можливо, то для визначення економічної ефективності 

застосованих заходів протидії необхідна кількісна оцінка завданої злочинами 

шкоди, так званої «ціни злочинності» як до, так і після застосування 

відповідних заходів протидії. Як довели кримінологічні дослідження в цій 

сфері, у тому числі й попередні роботи автора, формалізація наслідків, тобто 

кількісне оцінювання завданої шкоди, можливе лише у посяганнях «предметної 

групи», об’єкт яких наповнений економічним змістом, що дає змогу 

відобразити завдану шкоду за допомогою економічних категорій [452, с. 51]. 

Очевидно, що для переважної більшості екологічних злочинів, наслідками яких 

є, наприклад, екологічне забруднення, смерть або захворювання людей, 
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знищення об’єктів рослинного та тваринного світу, така формалізація, а отже, й 

оцінювання економічної ефективності діяльності щодо протидії злочинності, є 

неможливою. 

По-друге, з огляду на небезпечність феномену екологічної злочинності, 

існування та трансформація якої створює реальну небезпеку біологічним 

основам існування людства, говорити про економічний ефект заходів щодо її 

протидії навряд чи взагалі доречно. 

У цьому контексті варто погодитись із думкою П. П. Осипова: «у 

кримінологічної літературі існує думка, відповідно до якої запобіжні заходи 

мають бути економічно вигідними. Водночас видається, що, незважаючи на 

всю важливість принципу економічної раціональності та, що випливає з нього 

вимоги мінімізації матеріальних витрат, не можна вимагати позитивного 

економічного балансу під час організації та функціонування профілактики 

злочинів» [170, с. 63]. 

Разом із тим, об’єктивна на сьогодні ситуація в Україні, пов’язана із 

зовнішньою агресією та структурними реформами практично в кожному 

секторі суспільного життя, не дає можливості для належного ресурсного 

забезпечення ефективного функціонування системи протидії екологічній 

злочинності без істотного збитку для розв’язання інших актуальних соціальних 

завдань.  

Отже, описані у підрозділі поняття, мета, завдання та принципи протидії 

екологічній злочинності відображають авторське концептуальне бачення її 

основ. Практична реалізація визначених вище категорій має відбуватися в 

категоріях механізму та заходів протидії екологічній злочинності. 

 

4.2 Системно-правові засади стратегії запобігання екологічній 

злочинності 

 

Як зазначалось у попередньому підрозділі, одним із принципів протидії 

екологічній злочинності є системність. За системного підходу увага дослідника 
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має приділятись насамперед цілісним, інтегративним властивостям 

досліджуваного об’єкта, явища або процесу, їх структурі та функціям.  

Зауважимо, що цілісність системи протидії екологічній злочинності 

зумовлюється виникненням нових ознак, що не властиві окремим її елементам, 

але виникають унаслідок взаємодії таких елементів і впливу зовнішніх 

чинників. Відтак, методологія системного підходу вимагає дослідження 

зв’язків, що виникають між системою протидії екологічній злочинності загалом 

та іншими сферами соціальної діяльності. 

Отже, організація та функціонування системи протидії екологічній 

злочинності мають відбуватись відповідно до тих явищ і процесів, що 

зумовлюють існування останньої, а також узгоджуватись із державно-

управлінською діяльністю у сферах, що межують або перетинаються з 

зазначеною. Для вивчення цього питання доцільним, на наш погляд, є 

застосування методологічного підходу, що практикується в сучасних 

кримінологічних дослідженнях [254] і допомагає встановити функціональні 

зв’язки стратегій запобігання злочинам певного виду з іншими стратегічними 

документами державної політики. 

До загальносоціальних державних управлінських стратегій, з якими має 

бути гармонізована протидія екологічній злочинності, варто віднести 

насамперед Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», схвалену Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [414], що є програмним 

документом довгострокової дії та ґрунтується на сучасних міжнародних 

принципах співіснування людства і довкілля. У Стратегії визначаються мета, 

вектори руху, дорожня карта, індикатори та пріоритетні напрями 

поступального розвитку українського суспільства на шляху забезпечення 

збалансованості економічних, соціальних та екологічних чинників. 

Нова парадигма розвитку суспільства, що отримала назву «сталий 

розвиток» (sustainable development), була розроблена за результатами аналізу 

причин катастрофічної деградації оточуючого природного середовища в 

масштабах біосфери та пошуку шляхів подолання загроз довкіллю та здоров’ю 
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людини. Сталий розвиток визначається як форма взаємодії суспільства і 

природи, при якій забезпечується виживання людства та збереження 

навколишнього середовища, нинішні покоління забезпечують свої життєві 

потреби, не позбавляючи майбутні покоління можливості також задовольняти 

власні потреби [361]. Україна офіційно підтримала низку міжнародних рішень 

щодо сталого розвитку, який вже є основою формування політик країн ЄС та 

багатьох інших країн світу, де були прийняті відповідні національні стратегії та 

впроваджуються механізми екологізованої економіки. 

Попри кілька спроб затвердити на законодавчому рівні національну 

Стратегію сталого розвитку, лише у 2015 р. закріплення ідей сталого розвитку 

відбулося нормативно на рівні указу Президента України.  

Безпосереднє відношення до функціонування системи протидії 

екологічній злочинності мають напрями Стратегії, що утворюють 

загальносоціальну основу для її ефективної діяльності: відновлення 

макроекономічної стабільності, забезпечення стійкого зростання економіки 

екологічно невиснажливим способом, забезпечення чесного і неупередженого 

правосуддя, реалізація структурних реформ у секторах державного управління, 

невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та впровадження 

ефективних механізмів протидії корупції, реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів задля практичного втілення 

принципів верховенства права, європейської системи цінностей та стандартів 

захисту прав людини; коригування завдань і функцій правоохоронних органів, 

запровадження нових засад проходження служби, нових критеріїв оцінки 

роботи правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, убезпечення 

життя та здоров’я людини, що неможливо без безпечного стану довкілля. 

Як зазначено в розділі 3 Стратегії одним із пріоритетів її реалізації є 

програма збереження навколишнього природного середовища. Водночас надалі 

у Стратегії не передбачено жодного заходу в цьому напрямі. Натомість 

пріоритет надано підвищенню обороноздатності держави, забезпеченню 
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національної безпеки і т. ін., що, очевидно, пояснюється обставинами, в яких 

готувався документ. 

Не заперечуючи щодо важливості вказаних напрямів, зауважимо, що 

мінімізація екологічної складової у Стратегії суперечить самому розумінню 

сталого розвитку, основоположним принципом якого має бути збалансованість 

розвитку українського суспільства – паритетність економічної, соціальної та 

екологічної складових, визнання неможливості тривалого поступального 

розвитку суспільства в умовах деградації природного середовища. 

Аналіз дієвості численних державних програм (у тому числі у сфері 

протидії злочинності) засвідчує, що визначення пріоритетних напрямів 

реформування та розвитку без належного контролю їх реалізації та 

відповідного забезпечення залишається тільки декларацією намірів. У зв’язку із 

цим розділи 5 і 6 Стратегії, присвячені засобам реалізації, а також нормативно-

правовому й організаційному забезпеченню реалізації Стратегії, варто було б 

викласти більш конкретизовано. 

Ситуацію ускладнює відсутність на сьогоднішній день органу, який би 

опікувався питаннями сталого розвитку та виконанням Україною взятих на 

себе щодо цього зобов’язань, адже Національна рада із сталого розвитку 

України як консультативно-дорадчий орган при КМУ була ліквідована 

постановою КМУ від 13.03.2013 № 180 [372]. Відтак, логічним було б, на нашу 

думку, передати відповідні завдання, а саме вивчення стану реалізації 

Стратегії, оцінку стану формування економічних, соціальних, екологічних та 

інших передумов для переходу до сталого розвитку України, узагальнення 

міжнародного досвіду в цій сфері, розгляд пропозицій державних органів, 

вітчизняних, іноземних та міжнародних підприємств, установ та організацій 

щодо забезпечення переходу до сталого розвитку та підготовка пропозицій 

Уряду стосовно інституціонального забезпечення сталого розвитку, створеним 

у 2014 р. Національній раді реформ і Виконавчому комітету реформ [322]. 

Оскільки кінцевою метою протидії екологічній злочинності є захист 

людини від злочинних посягань на її екологічні права, запобіжна діяльність у 
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цій сфері має співвідноситись із Національною стратегією у сфері прав 

людини, затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 

[301]. Попри те, що прийняття Стратегії було зумовлено необхідністю 

вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини в умовах тимчасової окупації частини території України та 

воєнної агресії РФ, серед її напрямів є й такі, реалізація яких має бути 

забезпечена через протидію та запобігання екологічній злочинності: створення 

передумови для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної 

небезпеки (до яких, зокрема, належать об’єкти, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, перелік яких затверджений постановою КМУ [365]); 

створення доступної та ефективної системи судочинства, яка відповідатиме 

європейським цінностям та стандартам захисту прав людини; забезпечення 

ефективного доступу до інформації, у тому числі публічної інформації; 

забезпечення права на працю та соціальний захист. 

Реалізація зазначених прав людини має відбуватись у положеннях 

відповідних підзаконних актів, зокрема Програми сприяння зайнятості 

населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 

року, затвердженої постановою КМУ від 15.10.2012 № 1008 [368]. Програма 

визначає заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення та 

передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані 

на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його 

продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття. 

Результати проведеного в дослідженні (підрозділ 3.1) аналізу кримінологічно 

значущих ознак осіб, що вчиняють екологічні злочини, переконливо засвідчує 

значимість трудової дезадаптації як детермінуючого чинника екологічних 

злочинів. Відтак, положення Програми мають прикладне значення для 

формування стратегічних напрямів запобігання екологічним злочинам. 

Право на доступ до екологічної інформації є фундаментальною 

складовою права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та, відповідно до 

ч. 2 ст. 50 Конституції, складається з трьох елементів: 1) право доступу до 



 

 

231 

інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту; 2) право поширювати таку інформацію; 3) право вільного доступу до 

інформації. Крім Конституції гарантії дотримання цих прав закріплені у 

положеннях Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості у 

процесі прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля, ратифікованої Україною в 1999 р. [379]. У чинному КК України 

перешкоджання реалізації таких прав криміналізовано ст. 238 «Приховування 

або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 

населення». Вирішальною передумовою криміналізації, що зумовила 

віднесення вказаних посягань до злочинних є те, що наслідки таких дій 

(відсутність або необ’єктивність екологічної інформації) практично 

унеможливлюють ефективне реагування на вчинення екологічних злочинів, 

значна частина яких, зокрема у сфері екологічної безпеки, є за своїм 

характером триваючими та кумулятивними. Водночас зазначена кримінально-

правова норма на практиці застосовується вкрай рідко. Так, із 2002 по 2016 р. 

за ст. 238 КК України порушено лише п’ять кримінальних справ чи 

проваджень, а засуджено тільки одну особу. 

Отже, цілком очевидно, що розробленню та реалізації запобіжних заходів 

має передувати відповідна аналітична діяльність на підставі об’єктивної 

екологічної інформації. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про 

інформацію», екологічна інформація – відомості та/або дані про: стан 

складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані 

організми, та взаємодію між цими складовими; фактори, що впливають або 

можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, шум і 

випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, 

угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, 

законодавство, плани і програми); стан здоров’я та безпеки людей, умови життя 

людей, стан об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або 

може вплинути стан складових довкілля [370]. 
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Доступність, достовірність і своєчасність отримання екологічної 

інформації проголошено одним із принципів національної екологічної політики 

в іншому документі державного стратегічного планування – Основних засадах 

(стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року 

[374]. Одним із завдань Стратегія визначає створення до 2015 р. мережі 

загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення доступу до екологічної інформації, що включатиме, зокрема, 

національну систему кадастрів природних ресурсів, реєстри викидів та 

перенесення забруднюючих речовин, і до 2020 року – системи управління 

екологічною інформацією, відповідно до стандартів ЄС. Варто зауважити, що 

на сьогодні створення такої мережі навіть не розпочато.  

Стаття 25 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [376] визначає інформування населення про стан навколишнього 

середовища у вигляді щорічної Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні. Насправді зазначені доповіді з’являються у 

широкому доступі (на веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів 

України (Мінприроди) із запізненням у декілька років. Наприклад, на сьогодні 

оприлюднено Національну доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні лише за 2014 р. Аналогічну ситуацію можна спостерігати 

й щодо регіональних доповідей. 

Крім того, незважаючи на те, що офіційна веб-сторінка Мінприроди існує 

з 2001 р., повнота й регулярність її наповнення донині не повною мірою 

відповідають положенням Оргуської конвенції щодо активного поширення 

екологічної інформації та вимогам національного законодавства щодо порядку 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади [348] та екологічного 

інформування. До найвагоміших недоліків фахівці [315; 534, с. 78] відносять 

відсутність або неповноту такої інформації: повідомлень про надзвичайні 

ситуації; періодичне оприлюднення інформації про джерела забруднення 

навколишнього природного середовища, розміщення відходів та характер 

впливу екологічних факторів на здоров’я людей; стан виконання цільових 
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програм і планів в екологічній сфері; стан дотримання й виконання укладених 

Україною міжнародних договорів та угод у сфері охорони довкілля; вільний 

доступ до всіх списків обліку (переліку об’єктів, які шкідливо впливають на 

стан навколишнього природного середовища, реєстрів природних ресурсів, та 

інших наявних електронних баз даних екологічної інформації), що ведуться 

Мінприроди; тексти дозвільних документів, які видаються Мінприроди 

(дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди 

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення 

відходів, транскордонне переміщення об’єктів рослинного та тваринного світу, 

дозволи на користування ділянками надр, ліцензії на ведення відповідних видів 

господарської діяльності, висновків з оцінки впливу на довкілля та ін. 

Реалізація положень Стратегії державної екологічної політики України 

мала відбуватись відповідно до затвердженого розпорядженням КМУ № 577-р 

від 25.05.2011 Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища на 2011–2015 роки [364]. Узагальнюючи положення вказаних 

документів, що містять 7 стратегічних цілей, 104 стратегічних завдання та 278 

заходів НПД (заходи подекуди розбиті на підпункти), зауважимо, що за 

функціональною спрямованістю такі заходи є найвагомою складовою 

загальносоціального запобігання екологічній злочинності та становлять 

комплекс перспективних соціальних, економічних, інформаційних, 

культурологічних заходів, спрямованих на подальший розвиток та 

вдосконалення суспільних відносин у сфері охорони довкілля, забезпечення 

екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, а 

також поступове зменшення соціальних суперечностей в усіх сферах 

соціального життя, де наявна екологічна складова. Створюючи необхідні умови 

для ефективної природоохоронної діяльності та зменшуючи потенціал 

відповідних чинників, що детермінують екологічну злочинність, названі заходи 

забезпечують, з одного боку, розбудову міцного фундаменту щодо 

нормального функціонування всіх екологічно значущих сфер, а з другого – 
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створюють основу для дієвого функціонування всієї системи протидії 

екологічній злочинності. 

Водночас вивчення аналітичних документів [126; 317; 409; 410] дає змогу 

констатувати невисоку результативність показників, що характеризують 

виконання Стратегії та Національного плану дій. Так, успішним у рамках 

реалізації цих документів можна визнати лише виконання завдань щодо 

вдосконалення регіональної екологічної політики (ціль 7 Стратегії).  

Виконання заходів щодо підвищення рівня суспільної екологічної 

свідомості (ціль 1), поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки (ціль 2), інтеграції екологічної політики та вдосконалення 

системи інтегрованого екологічного управління (ціль 4) і припинення втрат 

біологічного та ландшафтного різноманіття й формування екологічної мережі 

(ціль 5) варто визнати задовільним, зважаючи на частку виконаних заходів від 

загальної кількості запланованих – від 30 до 60 %. 

Виконання ж двох із передбачених Стратегією цілей – досягнення 

безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища 

(ціль 3) та забезпечення екологічно збалансованого природокористування (ціль 

6) є незадовільним – завдання виконано менше, ніж на 30 %. 

Привертає увагу те, що до заходів, стосовно виконання яких немає 

жодних позитивних зрушень, належать найважливіші, ключові для екологічної 

сфери. До заходів, що не виконуються взагалі або виконуються незадовільно, 

слів віднести: оцінку екологічних ризиків, розроблення цільових показників 

якості об’єктів довкілля; економічне стимулювання вітчизняного 

товаровиробника для впровадження ним екологічно орієнтованих дій; 

економічний вплив на вітчизняного товаровиробника з метою обмеження його 

впливу на довкілля; підтримка проектів громадських екологічних організацій, 

нормативне затвердження Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку, 

визначення цільових показників якості об’єктів довкілля, екологічне 

страхування, запровадження еколого-соціально-економічного планування. 
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Головною причиною вказаної ситуації є недофінансування запланованих 

заходів. Так, за статистичними відомостями Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України [410], у 2016 р. державна цільова програма, 

замовником якої є Мінприроди, була профінансована на 57,1 % (2,88 млрд грн 

із запланованих 5,04 млрд грн). Переважна кількість коштів надійшла з 

державного бюджету – 2,2 млрд грн. 

Крім того, невиконання запобіжних заходів зумовлено такими 

чинниками: недотримання повною мірою під час планування та використання 

зазначених коштів принципу пріоритетності вирішення проблеми; 

розпорошення фінансових ресурсів; неузгодження прогнозних обсягів 

фінансування з реальними можливостями; відсутність методики оцінки 

ефективності виконання програми, що мала бути розроблена Мінприроди 

відповідно до її специфіки та очікуваних результатів; формальний підхід 

виконавців як до розроблення, так і до виконання програми; порушення вимог 

щодо звітування про виконання стратегічних завдань; практична неможливість 

здійснення контролю з боку громадськості.  

Варто також зауважити, що з огляду на період дії Стратегії (до 2020 р.), 

необхідно розробити й прийняти другий проект щодо реалізації її положень. 

Попри повідомлення Мінприроди про оприлюднення та винесення на 

громадське обговорення Пропозицій щодо формування Національного плану 

дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки, 

зазначений план дотепер не затверджений. Тому при розробленні змін до 

Стратегії та другого проекту щодо реалізації її положень необхідно, з огляду на 

перелік заходів, які не було виконано повністю або частково, оцінити їхню 

актуальність та, у разі необхідності, передбачити додаткові заходи щодо 

виконання перелічених стратегічних завдань. 

Системний підхід у побудові системи запобігання злочинності вимагає 

обрання таких заходів, які найефективніше мають впливати на фактори, що 

зумовлюють існування та відтворення злочинності. Відтак, важливим є 

обирання кожному напряму криміногенної детермінації відповідних 
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запобіжних заходів. Як зазначалось у підрозділі 3.4 дослідження, складовою 

детермінаційного комплексу екологічної злочинності є криміногенні чинники 

організаційно-управлінського характеру. Саме тому система запобігання 

екологічній злочинності має узгоджуватися зі Стратегією реформування 

державного управління на 2016–2020 роки [413]. Очевидно, що ефективна 

діяльність уряду щодо розроблення державної політики у сфері охорони 

довкілля та раціонального природокористування можлива за наявності 

професійної, підзвітної, результативної й ефективної системи центральних 

органів державного управління. Запобіжний потенціал у сфері протидії 

екологічній злочинності мають такі напрями реформування державного 

управління, як стратегічне планування державної політики, якість нормативно-

правової бази і державної політики загалом, включно з вимогами щодо 

формування політики на підставі грунтовного аналізу та участь громадськості; 

модернізація державної служби та управління людськими ресурсами, зокрема 

реформування систем оплати та професійного навчання державних службовців; 

забезпечення підзвітності органів державного управління (прозорість роботи, 

вільний доступ до публічної інформації, організація системи органів 

державного управління з чітким визначенням підзвітності, можливість 

судового перегляду рішень); управління державними фінансами.  

Основною з причин повного або часткового невиконання запобіжних 

заходів, передбачених згаданими вище документами державного стратегічного 

планування, є чинники організаційно-управлінського характеру, зокрема 

незадовільна виконавча дисципліна в центральних органах виконавчої влади, 

що проявляється у невчасному поданні (або неподанні взагалі) на розгляд КМУ 

проектів законів та інших нормативно-правових актів. 

Як зазначалось вище, управлінська діяльність у сфері протидії 

екологічній злочинності буде дієвою за умови дотримання певних вимог. 

Однією з них є оцінка результативності такої діяльності. Водночас відсутність 

інформації про ті чи інші показники, що є основою для оцінки дієвості 

запобіжних заходів та наведені в Додатку до Стратегії державної екологічної 
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політики «Показники ефективності Стратегії», унеможливлює проведення 

аналізу її результативності. Відтак, необхідне коригування показників 

Стратегії, адже моніторинг низки показників не ведеться, а офіційна 

інформація про них просто немає. Вочевидь, це негативно впливає як на 

виконання Стратегії, так і на сприйняття громадянським суспільством 

серйозності намірів екологічної політики й викликає сумніви щодо успішності 

її виконання [317]. Найбільш значущими з названих показників є, на наш 

погляд, такі: співвідношення між рівнями фактичного забруднення 

навколишнього природного середовища або виснаження природних ресурсів і 

гранично допустимого забруднення або виснаження, яке базується на науково 

обґрунтованих оцінках (коефіцієнт); комплексність переробки корисних 

копалин; частка підприємств і суб’єктів господарювання, котрі впроваджують 

системи екологічного управління; скорочення витрат природних ресурсів та 

енергії на одиницю продукції (%). 

З метою усунення цих недоліків та забезпечення ефективного управління 

природоохоронною справою розпорядженням КМУ від 31.05.2017 № 616-р 

затверджено Концепцію реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища [179]. 

Метою Концепції є створення ефективної державної системи запобігання 

екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього 

природного середовища, зниження тиску на бізнес-середовище, широке 

залучення громадськості до здійснення нагляду (контролю), утворення єдиного 

інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу та нагляду 

(контролю) – Державної природоохоронної служби. 

Система запобігання екологічній злочинності має узгоджуватись також із 

стратегією протидії (запобігання) злочинності в Україні як системою вищого 

рівня. 

Водночас єдиної, цілісної, комплексної програми суто кримінологічної 

спрямованості, яка б чітко визначала стратегічні пріоритети, цілі, завдання, 

етапи і механізм їх реалізації у кримінально-превентивній сфері, наразі в 
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Україні немає. Окремі елементи загальної кримінологічної стратегії 

розпорошені за кількома нормативними документами [254, с. 112].  

До документів стратегічного рівня, що мають значення для запобігання 

екологічній злочинності, варто насамперед віднести Антикорупційну 

стратегію, затверджену Законом України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 

роки» від 14.10.2014 № 1699-VII [359]. Механізм реалізації Антикорупційної 

стратегії визначений постановою КМУ «Про затвердження Державної 

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29.04.2015 № 265 [363]. 

Дослідження детермінаційного комплексу екологічної злочинності (див. 

підрозділ 3.4) засвідчило превалювання серед криміногенних чинників 

екологічної злочинності корупції як системного явища, що вкорінилась у 

діяльність суб’єктів природокористування як основний, швидкий та 

найдієвіший протиправний засіб вирішення питань і досягнення визначених 

цілей, основними з яких є отримання максимального незаконного доходу на 

постійній і безкарній основі та з гарантованим результатом. Відтак, до 

стратегічних завдань запобігання екологічній злочинності мають бути залучені 

й визначені документами державного стратегічного планування відповідні 

антикорупційні заходи. 

Однією з найнебезпечніших тенденцій екологічної злочинності є набуття 

нею ознак організованості та кримінального професіоналізму. Саме тому 

стратегія запобігання екологічній злочинності повинна містити й відповідні 

запобіжні заходи щодо організованих її форм, що визначені, зокрема, 

Концепцією державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, затвердженою Указом Президента України від 21.10.2011 

№ 1000/2011 [178] та розпорядженням КМУ від 25.01.2012 № 53-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у 

сфері боротьби з організованою злочинністю» [366]. 
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4.3 Характеристика складових компонентів стратегії запобігання 

екологічній злочинності 

 

Як зазначалось у попередньому підрозділі запобігання є превентивною 

складовою діяльності з протидії екологічній злочинності. З огляду на те, що 

більшість чинників, які детермінують екологічну злочинність, перебувають 

поза сферою впливу заходів кримінально-правового характеру, досягнення 

кінцевої мети протидії екологічній злочинності, а саме захисту людини від 

злочинних посягань на її екологічні права, зокрема у сфері забезпечення 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, 

охорони, використання, збереження та відтворення природних ресурсів, 

вимагає приорітетності кримінологічної складової вказаної діяльності – 

запобігання екологічній злочинності. 

Погоджуючись щодо приорітетності запобіжної діяльності, 

В. К. Матвійчук, водночас вважає її складовим напрямом кримінально-правової 

політики [271, с. 367–368]. З таким твердженням важко погодитись, адже як 

кримінально-правовий напрям (репресивна складова), так і кримінологічний 

напрям (превентивна складова) є, на нашу думку, самостійними елементами 

системи протидії екологічній злочинності. Так, П. Л. Фріс у докторській 

дисертації «Кримінально-правова політика України», зауважує: «в структурі 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, як цілісної соціально регулятивної 

системи можуть бути виділені окремі її підсистеми (елементи) – кримінально-

правова, кримінально-процесуальна, кримінально-виконавча та кримінологічна 

(профілактична) політики» [515, с. 348]. Подібної думки дотримувались 

І. М. Даньшин
 
і А. Ф. Зелінський [91, с. 29–35]. 

Незважаючи на великий обсяг навчальної та монографічної літератури, 

присвяченої різним аспектам екологічної злочинності та її запобіганню, 

авторові вдалося знайти лише два визначення такої діяльності. Так, у 

монографії «Ефективність юридичної відповідальності в охороні 

навколишнього природного середовища» під профілактикою екологічних 
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правопорушень автори розуміють систему різноманітних, державних та 

громадських, регулюючих та охоронних, економічних та організаційних, 

правових та технічних заходів, що прямо або опосередковано забезпечують 

правомірну екологічно значущу поведінку громадян [538, с. 141]. 

У підручнику кримінології за редакцією В. Н. Бурлакова запобігання 

екологічним злочинам визначається як сукупність заходів економічного, 

політичного, організаційного, соціально-культурного, виховного, правового 

характеру, що здійснюються державними органами, громадськими 

організаціями. Також зауважується, що така діяльність спрямована на 

скорочення масштабів, зниження ступеня тяжкості порушень екологізованих 

норм кримінального законодавства, зменшення негативних впливів на 

навколишнє середовище, здоров’я людей [206, с. 446]. 

Аналіз наукової літератури та попередні власні дослідження автора [452, 

с. 141] дали змогу визначити запобігання екологічній злочинності як особливий 

напрям протидії екологічній злочинності, яка виражається у діяльності 

державних і громадських інститутів щодо обмеження та, за можливості, 

усунення дії чинників, що детермінують екологічну злочинність та її прояви, за 

допомогою системи спеціально розроблених заходів. 

У науковій літературі кримінологічна стратегія визначається як правовий 

феномен, що характеризується такими ознаками: по-перше, становить систему 

теоретичних положень, сукупність політико-правових ідей, розгорнутих на 

довгострокову перспективу; по-друге, визначає загальну орієнтацію діяльності 

щодо протидії злочинності, фундаментальні цілі й довгострокові завдання, 

основні напрями цієї діяльності; по-третє, виходить із вимог системи 

об’єктивних законів в галузі протидії злочинності [249, с. 137]. 

Теорія запобігання злочинності визначає рівні, масштаби, різновиди цієї 

діяльності, у тому числі залежно від її цільового призначення, а також об’єкти, 

суб’єктів та засоби здійснення, теоретичні засади науково-методичного та 

організаційно-інформаційного забезпечення. Деякі з названих характеристик є 

одночасно підставами видової диференціації запобіжної діяльності та 
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охоплюваних її різновидами запобіжних заходів [120, с. 358–359]. Окрема 

складова системи запобігання екологічній злочинності представлена заходами, 

спрямованість яких визначена специфікою окремих різновидів екологічних 

злочинів, критеріями розподілу та виокремлення яких виступають характер і 

спрямованість посягання, вид локального природного об’єкта, на котрий 

спрямовано посягання, межи поширеності та ін. Зважаючи на предмет 

дослідження, у нашій роботі основна увага приділяється визначенню чинників 

загального характеру (тобто спільних для усіх різновидів екологічних злочинів, 

або ж переважної їх частини), що детермінують екологічну злочинність. Відтак, 

відповідна запобіжна діяльність має здійснюватись на загальносуспільному 

рівні, у загальнодержавному масштабах. Водночас викладене не виключає 

застосування запобіжних заходів загального характеру й на регіональному та 

галузевому рівнях.  

Ґрунтуючись на такому розумінні, а також на сформульованих вище 

принципах і завданнях, які визначають відповідність функціонування системи 

протидії екологічній злочинності тим явищам і процесам, що її детермінують, 

можливо виокремлення найбільш значущих складових компонентів стратегії 

запобігання екологічній злочинності. До них належать: соціально-культурні, 

інформаційно-аналітичні, економічні, соціальні, нормативно-правові, 

організаційно-управлінські, політичні. 

На думку О. М. Костенко, протидія злочинності має здійснюватися за 

формулою: «формування у людей соціальної культури плюс репресія за 

вчинені злочини». Те саме стосується і протидії ексцесам, що мають вигляд 

правопорушень (включаючи кримінальні правопорушення). Ця формула є 

основою для так званої культурно-репресивної концепції протидії злочинності, 

що розробляється за допомогою принципу соціального натуралізму у 

кримінології. Відповідно до цієї концепції соціальний прогрес забезпечується 

тоді, коли у суспільстві розвивається соціальна (антикриміногенна) культура, 

що є основою кримінологічної безпеки як складової національної безпеки [191, 

с. 206]. 
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Теперішній кризовий стан довкілля, незадовільний рівень його правової 

охорони є показником, що відображає характер відносин у системі 

«суспільство – природа» та зумовлений передусім рівнем соціальної культури. 

Відтак, успішність подолання глобальної екологічної кризи взагалі та протидії 

екологічній злочинності зокрема залежить не тільки від об’єктивних чинників 

соціально-економічного характеру, але, більшою мірою, від культури, 

світосприйняття, моральних характеристик, ставлення до природи та інших 

людей. 

Згідно із соціально-натуралістичною доктриною О. М. Костенка, злочин – 

це прояв соціопатії (комплексу сваволі та ілюзій) особи [191, с. 200]. Отже, без 

змін ціннісних орієнтацій у сфері екології та відповідної світоглядної позиції 

сучасної особистості марно сподіватись на дієвість запобіжних заходів. 

Значущість ціннісно-світоглядної компоненти державних стратегій ілюструє й 

ієрархія цілей Стратегії державної екологічної політики, де першою ціллю 

визначено підвищення рівня суспільної екологічної свідомості [374]. 

З огляду на ці доктринальні положення фундаментом системи 

запобігання екологічній злочинності мають стати заходи соціально-

культурного характеру, спрямовані на створення в суспільстві негативного, 

нетерпимого ставлення до екологічних посягань шляхом формування у людей 

високого рівня екологічної культури. 

У науковій літературі екологічну культуру розглядають як багатомірний 

цілісний компонент інтелектуальної і духовної культури особистості, що 

забезпечує творчу самореалізацію в осмисленні та розв’язанні екологічних 

проблем, та виокремлюють в її структурі декілька взаємопов’язаних і 

взаємопроникаючих компонентів: когнітивний, емоційно-естетичний, 

ціннісний і діяльнісний [231]. 

Частина перша ст. 7 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» визначає, що підвищення екологічної культури 

суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною 

обов’язковою комплексною освітою та вихованням у галузі охорони 
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навколишнього природного середовища, у тому числі в дошкільних дитячих 

закладах, у системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів [376]. 

Про позитивні зрушення щодо формування екологічної культури в 

освітніх закладах свідчить, зокрема, включення до переліку вибіркових 

дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів дисципліни 

«Екологічна етика» [354]. Крім загальносвітнього значення, на думку 

О. Шуміло, запровадження зазначеної дисципліни у юридичних вишах 

дозволяє боротися із нігілістичним ставленням майбутніх правоохоронців до 

еколого-правових норм і сподіватися на адекватну оцінку суспільної небезпеки 

екологічних злочинів майбутніми працівниками слідчих та судових органів 

[536, с. 86]. Зазначену проблему у своїх публікаціях порушує і Г. С. Поліщук, 

котрий зауважує, що відношення деяких працівників міліції, прокуратури та 

суду до справи охорони навколишнього середовища як до другорядної, 

поширені випадки необґрунтованої відмови в порушенні кримінальних справ за 

посягання на довкілля або припинення вже порушених справ за мотивами 

малозначності скоєних діянь, виявляє нерозуміння окремих правоохоронців 

важливості боротьби з небезпечними посяганнями на об’єкти природи та, 

безперечно, суттєво знижує ефективність правозастосовчої та запобіжної 

діяльності у сфері екології [331, с. 50]. 

Крім екологічної освіти складовою запобіжних заходів соціально-

культурного характеру є екологічне виховання. Як слушно наголошує 

А. Погорелова, його значення важко переоцінити, оскільки екологічні моральні 

норми засвоюються з дитинства, підсвідомо визначають поведінку людини, її 

ставлення до природи. Вони є тим неоціненним багажем, який дає змогу 

орієнтуватися у складних ситуаціях вибору лінії поведінки, коли моральні 

норми компенсують незнання юридичних. Еколого-правові норми діють 

ефективніше, якщо вони ґрунтуються на нормах моралі та належать до системи 

внутрішніх регуляторів поведінки [326]. За словами Г. А. Аванесова, виховання 
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та профілактику не можна відривати одне від одного. Вихованню притаманна 

профілактична функція, а профілактиці – функція виховання [1, с. 405]. 

Чільне місце заходи освітньо-виховного характеру посідають й у 

Стратегії державної екологічної політики. Так, одним зі стратегічних завдань 

Розділу 3 Стратегії є розроблення до 2015 р. і реалізація Стратегії екологічної 

освіти з метою сталого розвитку українського суспільства та економіки 

України. Однак зазначені документи державного управління дотепер не 

розроблено. 

Отже, вивчення та узагальнення різноманітних джерел у цій сфері дають 

змогу визначити найактуальніші на сьогодні соціально-культурні заходи 

запобігання: розробка на концептуальному рівні засад екологічної освіти в 

Україні та їх нормативне затвердження; інтеграція освіти для збалансованого 

розвитку в національну систему освіти, підвищення рівня кваліфікації та 

перепідготовка державних службовців і кадрів для різних галузей економіки 

відповідно до Стратегії Європейської економічної комісії ООН щодо освіти для 

збалансованого розвитку; перегляд чинних, розроблення нових освітніх 

стандартів і кваліфікаційних вимог згідно з принципами освіти для 

збалансованого розвитку; розроблення сучасних засобів навчання й навчально-

методичних матеріалів для викладання основ збалансованого розвитку, зокрема 

підготовка та видання підручників і посібників зі збалансованого розвитку, а 

також навчально-методичних матеріалів для педагогів, учнів, наукових 

працівників на всіх рівнях системи освіти і професійної підготовки; поступове 

збільшення частки реклами природоохоронного змісту на національних теле- і 

радіостанціях і постійний моніторинг названих показників. 

Впровадження екологічної освіти та виховання, у свою чергу, сприяють 

активізації діяльності неурядових громадських екологічних організацій. 

Ставлячи за мету протидії екологічній злочинності захист громадян від 

злочинних посягань на їхні екологічні права, логічним є сподівання на активну 

їхню участь у такій діяльності. Об’єднання в громадські природоохоронні 

формування входить до переліку законодавчо визначених екологічних прав 
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громадян України, що забезпечуються участю громадських об’єднань та 

громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища, а 

також здійсненням громадського контролю за додержанням законодавства у 

цій сфері (ст. 9, 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища») [376]. 

Потужний запобіжний потенціал має діяльність громадських інспекторів 

з охорони довкілля (ст. 36 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища») [376]. Утім, як вивчення джерел кримінологічної 

інформації [239, с. 16; 263, с. 65], так і власні дослідження автора [452, с. 156–

157] засвідчують, що ця діяльність дотепер не стала дійовим засобом 

запобігання екологічній злочинності.  

Відповідно до положень Стратегії екологічної політики та стану її 

виконання [374; 317] актуальними стратегічними завданнями в цій сфері 

залишаються: підвищення ступеня залученості громадськості до вирішення 

питань у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування; 

покращення інформаційного забезпечення та доступу населення до інформації 

з екологічних питань; налагодження стабільного двостороннього зв’язку та 

співпраці з громадськими екологічними організаціями й активними 

громадянами; забезпечення постійної інформованості населення з питань 

розв’язання місцевих і загальнодержавних екологічних проблем і процесу 

переходу до збалансованого розвитку з активним залученням засобів масової 

інформації; забезпечення прийняття рішень стосовно використання природних 

ресурсів, реалізації інвестиційних проектів, що впливають на якість життя 

людей, лише у прозорий спосіб із залученням зацікавлених осіб. 

Інформаційне забезпечення у сфері охорони довкілля в науковій 

літературі розглядається крізь призму диференційованого та інтегрованого 

підходів [391]. Відповідно до першого, інформаційне забезпечення у сфері 

охорони навколишнього природного середовища можна розглядати як 

суб’єктивне право особи – право на одержання екологічної інформації з її 

тричленною структурою, як об’єктивне право – сукупність правових норм, що 
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регулюють суспільні відносини з приводу інформаційного забезпечення, як 

функцію державних органів, напрям державної політики, як сферу міжнародної 

співпраці, як юридичний обов’язок підприємств, установ, організацій будь-яких 

форм власності. За інтегрованого підходу – як усю сукупність перелічених 

елементів диференційованого підходу. 

Згідно із сформульованими у підрозділі 4.1 завданнями одним із 

компонентів запобігання екологічній злочинності є належне інформаційно-

аналітичне забезпечення такої діяльності, що охоплює в себе збирання, 

оброблення, оцінювання інформації про стан довкілля, наявність, 

розповсюдженість, якість природних ресурсів (системи моніторингу, кадастрів, 

обліку природних ресурсів), визначення екологічної місткості та 

репродуктивної спроможності довкілля, прогнозування змін його стану [383, 

с. 586]. Забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційно-

аналітичної системи моніторингу довкілля регламентується Положенням про 

державну систему моніторингу довкілля, затвердженим постановою КМУ від 

30.03.1998 № 391, що визначає його як відкриту інформаційну систему, 

пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих екологічних 

інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення 

кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним 

екологічним ситуаціям [367]. 

Розвитку системи моніторингу мала б сприяти Державна цільова 

екологічна програма проведення моніторингу навколишнього природного 

середовища, затверджена постановою КМУ від 05.12.2007 № 1376 [362], строк 

дії якої був розрахований на 2008–2012 рр. Водночас, як і багато інших 

державних програм, вона внаслідок відсутності відповідного дофінансування 

виконана не була. 

Відтак, на сьогодні, за оцінками експертів, стан державної системи 

моніторингу довкілля не відповідає завданням, що поставлені перед нею, і 

сучасним вимогам. Основними причинами проблем функціонування державної 

системи моніторингу довкілля є недосконала нормативно-правова база, 
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низький рівень координації діяльності суб’єктів екологічного моніторингу, 

недостатні обсяги фінансування, у тому числі з позабюджетних джерел, 

застаріла приладово-технічна база суб’єктів екологічного моніторингу тощо 

[352]. Отже, система екологічного моніторингу потребує суттєвого 

вдосконалення на усіх рівнях функціонування.  

Як відомо, об’єктом запобіжної діяльності є не сама злочинність, а її 

детермінанти. Відтак, крім отримання даних щодо стану довкілля та його 

окремих елементів метою інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання 

екологічній злочинності має бути надання суб’єктам запобіжної діяльності 

повної, об’єктивної та актуальної інформації щодо відповідних криміногенних 

чинників. Зазначена інформація має бути представлена у вигляді періодично 

оновлюваних показників, що в кількісній формі повинні відображати стан і 

тенденції явищ і процесів, які зумовлюють прояви екологічної злочинності. 

Доцільність і необхідність функціонування подібних систем вже 

обгрунтовувалась у науковій літературі [121; 422] і навіть, були здійснені певні 

кроки щодо її створення у вигляді Державної автоматизованої системи 

кримінологічної інформації (ДАСКІ) [122]. 

Очевидно, що створення такої системи пов’язане з численними 

проблемами, основною з яких є складність формалізації зумовлюючих 

чинників, а також низка питань організаційного та ресурсного характеру. 

Водночас зазначений підхід дає, на наш погляд, можливість комплексного та 

ґрунтовного вивчення екологічної злочинності як соціального феномену й 

системного запобігання екологічній злочинності. 

Також, перспективним убачається застосування в запобіжній діяльності 

сучасних технологій. Н. Г. Іванова наводить приклади успішності методів 

застосування космічних даних дистанційного зондування Землі, за допомогою 

яких можливо виявити лісову пожежу та прогнозувати її наслідки [139, с. 159]. 

О. В. Мельник пропонує використовувати геоінформаційні системи для 

збирання, збереження, аналізу й відображення інформації про забруднення 

довкілля з можливістю зіставлення модельного зображення території з даними 
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табличного типу, та встановлення кореляційної залежності між різними типами 

кримінологічно значущої інформації [277, с. 160]. 

Зарубіжний досвід підтвердив ефективність використання безпілотних 

апаратів для запобігання браконьєрству [56; 141], навігаційних систем 

моніторингу лісових масивів із метою протидії незаконним порубкам [107]. 

Отже, зазначене засвідчує про актуальність формування системи 

комплексного еколого-кримінологічного моніторингу як підсистеми 

управління протидією екологічній злочинності. Не вдаючись до вичерпного 

висвітлення всіх аспектів інформаційно-аналітичного забезпечення запобіжної 

діяльності, що має на меті забезпечення осіб, відповідальних за прийняття 

управлінських рішень у сфері природоохоронної діяльності, а також 

громадськості надійною та достовірною інформацією про стан довкілля, а 

також характер, інтенсивність та поширеність чинників, що детермінують 

екологічну злочинність, зокрема видові, групові, регіональні криміногенні 

фактори, кількісні та якісні показники екологічної злочинності й 

результативність відповідних заходів протидії, виокремимо найактуальніші 

запобіжні заходи цієї категорії: модернізація приладово-технічного оснащення 

державної системи екологічного моніторингу; автоматизація збору, аналізу і 

зберігання інформації та оперативного надання її природоохоронним органам; 

упровадження в запобіжну діяльність апаратно-програмних комплексів з 

використання можливостей ГІС-технологій, геостаціонарних супутникових 

систем, безпілотних апаратів. 

Формування детермінуючих чинників культурно-психологічного 

характеру зумовлюється зокрема комплексом об’єктивних економічних 

відносин у країні. Такий вплив має й зворотний зв’язок. У свідомості осіб, котрі 

характеризуються дефектністю екологічного світогляду та сформованістю 

корисливо-паразитичної мотивації за рахунок природи, формується стійка 

психологічна установка через вчинення посягань екологічного характеру 

використати економічні відносини у власних корисливих цілях. Водночас це 

створює можливості для успішного запобігання корисливим екологічним 
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посяганням (яких у структурі екологічній злочинності переважна більшість) 

заходами економічного характеру. 

Відповідно до економічного підходу Г. Беккера [545], котрий поширив 

сферу мікроекономічного аналізу на низку аспектів людської поведінки (у тому 

числі делінквентної), злочин буде вчинений, якщо він вигідний злочинцеві. 

Зазначений підхід ґрунтується на тому, що злочинці – не психопатичні особи й 

не жертви соціального впливу, а раціональні люди, поведінку яких можна 

передбачити в разі застосування до них певних обмежень, зважаючи на 

можливості, які вони мають. Тож вибір ними кримінальної поведінки слід 

сприймати як інвестиційне рішення в умовах ризику та невизначеності. Тому 

рівень корупційної злочинності (а також інших корисливих кримінальних 

практик – Ю. Т.) залежить від співвідношення користі, яку індивідуум отримує 

від вчинення злочину, та витрат на його вчинення. Він визначатиметься 

різницею доходів від легальної і нелегальної діяльності, вірогідністю бути 

спійманим та засудженим, ступенем тяжкості покарання тощо [187, с. 149]. 

Подібні твердження містять й праці Д. Норта – одного з представників 

неоінституціоналізму, наукового напряму, що розвивався на межі економічної 

теорії та інших суспільних наук — філософії, соціології, політології, 

кримінології тощо [550]. 

Відтак, головною метою застосування економічних заходів запобігання 

має бути зростання ризикованості злочинної діяльності у сфері екології та 

створення ситуації, коли вчинення таких посягань стане для кінцевих 

вигодоотримувачів економічно невигідним. Зокрема, у сфері екологічної 

безпеки зазначена ситуація має стимулювати природокористувачів і 

забруднювачів довкілля до зменшення шкідливого впливу на нього та 

раціонального використання природних ресурсів. 

Для визначення конкретних форм і засобів такої діяльності може бути 

використаний досвід ефективного використання економічних важелів у 

реалізації екологічної політики в країнах ЄС, зокрема Польщі. До ринкових 

регуляторів природокористування, використовуваних у Польщі, належать: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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екологічний податок – диференційоване оподаткування залежно від 

«екологічної сприятливості» продукції; податкові пільги й субсидії, головним 

завданням яких є стимулювання активнішого застосування сучасних науково-

технічних досягнень (відповідні фінансові витрати компенсуються 

надходженнями від оподаткування підприємств, що використовують 

екологічно небезпечну технологію або виготовляють екологічно шкідливу 

продукцію); пільгові позики для фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання, котрі запроваджують ресурсозберігаючі та природоохоронні 

технології; платежі за забруднення довкілля; реформа ціноутворення; 

створення екологічного ринку: продаж прав емісії; використання ринкових 

механізмів; фінансова відповідальність (створення страхового ринку від 

екологічного ризику); система екологічних стандартів, що містить граничні 

обмеження стосовно використання природних ресурсів, застосування 

технологій, а також параметрів готової продукції, перевищення яких 

призводить до економічної, екологічної, соціальної шкоди [4]. 

Як альтернативу кримінальним практикам екологічного характеру, що 

вчиняються з метою матеріального забезпечення себе і своїх сімей 

(браконьєрство, незаконна порубка лісу, незаконне добування бурштину тощо) 

держава має надати громадянам можливість працювати та отримувати гідний 

заробіток для достатнього забезпечення їхніх соціально-побутових потреб. 

Відтак, соціальні заходи запобігання екологічній злочинності спрямовані на 

зниження соціальної стратифікації та напруженості, зокрема шляхом розбудови 

нової соціально-орієнтованої моделі регулювання ринку праці, основаної на 

зваженому поєднанні інструментів державного та ринкового регулювання. До 

таких заходів належить фіскальне стимулювання створення нових робочих 

місць, у тому числі для молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, 

людей з інвалідністю; програма тимчасової зайнятості для подолання 

надмірного безробіття (зокрема для виконання соціальних робіт; відновлення 

інфраструктури регіонів, які постраждали внаслідок воєнних дій; модернізація 

та відновлення виробництв тощо). 
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Зважаючи на те, що наймасштабніші злочинні практики пов’язані з 

незаконним заволодінням природними ресурсами та поширені в сільській 

місцевості, значна частина якої може бути віднесена до депресивних територій, 

одним із напрямів запобігання має бути комплексний багатофункціональний 

розвиток таких територій, завдяки чому зростатиме їхня роль як просторової 

основи не тільки аграрного виробництва, а й інших видів економічної 

діяльності, а також перетворення сільської місцевості на самодостатні для 

проживання території. Крім того, у цьому контексті перспективними 

вбачаються державне стимулювання та підтримка розвитку такого виду 

підприємницької діяльності, як зелений туризм.  

Нормативно-правове забезпечення запобігання екологічній злочинності 

має на меті запровадження дієвого комплексу нормативно-правових актів, 

передусім екологічної спрямованості, а також таких, що визначають механізми 

запобіжної діяльності, зокрема регулюють діяльність суб’єктів запобігання та 

інші, кримінологічно значущі сфери життєдіяльності суспільства.  

Стратегія державної екологічної політики (п. 4.8) визначає, що її 

реалізація потребує ефективного функціонування системи законодавства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованого на 

досягнення національних пріоритетів. Основними вимогами до такого 

законодавства є його відповідність Конституції України, наближення до 

відповідних директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх 

екологічних угод (конвенцій, протоколів, тощо), стороною яких є Україна, 

соціальна прийнятність, реалістичність, економічна ефективність. 

Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню відповідних економічних 

інструментів для стимулювання впровадження інноваційних екологічних 

технологій, розв’язанню екологічних проблем на місцевому рівні [374]. 

Проблемним питанням нормативного забезпечення кримінально-

правового впливу на екологічну злочинність присвячено розділ 5 дослідження. 

Крім того, важливим завданням нормативно-правового забезпечення 

вважається надання концептуальним положенням щодо системи запобігання 
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екологічній злочинності нормативного характеру. До таких передусім варто 

віднести прийняття документів державного стратегічного планування у сфері 

екології – Стратегії екологічної освіти в Україні, Національного плану дій з 

охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки.  

Перспективним вбачається також проведення кримінологічної експертизи 

чинної нормативно-правової бази щодо регулювання відносин у сфері екології. 

Метою такої діяльності є виявлення, усунення або мінімізація впливу цих 

нормативно-правових положень, що детермінують або можуть детермінувати 

злочинність, блокують або можуть блокувати дію антикримінальних заходів 

(засобів), які вживаються суспільством і державою [309, с. 16]. 

Запобіжні заходи організаційно-управлінського характеру насамперед 

покликані створити належні умови для реформування системи державного 

адміністрування та передбачені, зокрема, такими документами стратегічного 

планування як Стратегія реформування державного управління на 2016–2020 

роки [413], Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища [179] та 

Антикорупційна стратегія [363]. 

Ключовими складовими організаційно-управлінського забезпечення 

ефективності запобіжної діяльності є підготовка, ухвалення та реалізація 

програмних документів у сфері запобігання злочинності як на 

загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. 

До відповідних завдань у кримінологічній літературі віднесено такі: 

упорядкування процесів підготовки, прийняття й реалізації управлінських 

рішень у вказаній сфері; підвищення ефективності всіх видів кримінологічної 

діяльності; підвищення ефективності координації діяльності у сфері 

запобігання злочинності; забезпечення регіонального моніторингу злочинності, 

її факторів і наслідків, а також ефективності запобігання їй; оптимізація витрат 

на правоохоронну діяльність на регіональному рівні; раціоналізація управління 

системою на підставі прийняття своєчасних рішень; забезпечення підвищення 

кваліфікації співробітників правоохоронних і контролюючих органів; 
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удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності щодо 

запобігання злочинності; стимулювання активності суб’єктів громадянського 

суспільства тощо [158, с. 12]. 

Відтак, з огляду на відсутність на сьогодні комплексної програми 

запобігання злочинності, принципове значення має підготовка відповідного 

програмного управлінського документа кримінологічної спрямованості. 

Дослідження політичних складових детермінаційного комплексу 

екологічної злочинності (підрозділ 3.4) дало змогу дійти висновку щодо їх 

зумовлюючого впливу переважно через чинники економічного та 

організаційно-управлінського характеру. Відтак, до запобіжних заходів у цій 

сфері варто віднести передусім створення умов для політичної пріоритетності 

(у плані стратегічних орієнтирів) вирішення екологічних проблем, зокрема 

активізації діяльності відповідних державних органів щодо законодавчого, 

інформаційного та технічного забезпечення інтеграції екологічної складової в 

галузеві політики. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Дослідження проблем формування системи протидії екологічній 

злочинності дало можливість визначити її компоненти, зокрема мету, завдання, 

принципи, а також зробити висновки, сформулювати пропозиції щодо 

розбудови концептуальної моделі такої системи. Основними з них є такі: 

1. Термін «протидія екологічній злочинності» охоплює всі заходи, 

спрямовані проти цього явища, та відображає весь комплекс заходів впливу 

держави та суспільства на екологічну злочинність, включно з впливом на 

чинники, що зумовлюють її виникнення, поширення та трансформацію, а також 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування та притягнення осіб, 

котрі вчиняють екологічні злочини, до відповідальності, судовий розгляд 

кримінальних проваджень і виконання покарань.  
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2. Охарактеризовано складові стратегії протидії екологічній злочинності, 

зокрема її мету, завдання та принципи, що в цілому відображають 

концептуальне бачення основ такої діяльності.  

3. Мета протидії екологічній злочинності кореспондує обов’язку держави 

забезпечити конституційні гарантії забезпечення екологічних прав людини 

(ст. ст. 16, 50 Конституції України). Застосування аксіологічного підходу дало 

змогу сформулювати загальну мету протидії екологічній злочинності, якою 

варто вважати захист людини від злочинних посягань на її екологічні права, 

зокрема у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього 

природного середовища, охорони, використання, збереження та відтворення 

природних ресурсів шляхом нейтралізації, мінімізації, усунення криміногенних 

чинників для утримання екологічної злочинності на певному прийнятному для 

суспільства мінімальному рівні злочинних посягань. 

4. Реалістичними результатами функціонування системи протидії 

екологічній злочинності мають вважатись: скорочення фактичного рівня й 

зниження міри суспільної небезпечності екологічної злочинності; звуження її 

ареалу та зменшення її ціни. 

5. Основними завданнями протидії екологічній злочинності є: створення 

в Україні системи належного інформаційно-аналітичного забезпечення протидії 

екологічній злочинності на підставі результатів аналізу достовірних відомостей 

про її стан і детермінуючі чинники, а також моніторингових даних про стан 

навколишнього природного середовища; мінімізація впливу криміногенних 

факторів і практичних можливостей учинення екологічних злочинів; 

підвищення ефективності правозастосовної діяльності органів кримінальної 

юстиції щодо виявлення, розкриття екологічних злочинів, їх розслідування, 

судового розгляду та виконання покарань; здійснення інформаційного впливу 

на різні соціальні групи з метою формування нетерпимого ставлення до 

екологічних правопорушень; посилення ролі інститутів громадянського 

суспільства у протидії екологічній злочинності. 
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6. Виокремлено та охарактеризовано принципи протидії екологічній 

злочинності, до яких віднесно такі: системності, комплексності, відповідності, 

пріоритетності запобіжних заходів, міжнародного співробітництва, взаємодії 

влади з громадськістю, адекватного забезпечення. 

7. Під запобіганням екологічній злочинності розуміється особливий 

напрям протидії екологічній злочинності, яка виражається у діяльності 

державних і громадських інститутів щодо обмеження та, за можливості, 

усунення дії чинників, що детермінують екологічну злочинність та її прояви, за 

допомогою системи спеціально розроблених заходів. 

8. Цілісність і системність запобігання екологічній злочинності 

зумовлюються виникненням нових ознак, що не властиві окремим її елементам, 

але виникають унаслідок взаємодії таких елементів і впливу зовнішніх 

чинників. Проведене відповідно до методології системного підходу 

дослідження зв’язків, що виникають між запобіганням екологічній злочинності 

в цілому та іншими сферами соціальної діяльності, дало змогу визначити 

функціональні зв’язки стратегії запобіжної діяльності у сфері екології з іншими 

стратегічними документами державної політики. 

9. Надано структурно-функціональну характеристику зв’язків системи 

запобігання екологічній злочинності зі стратегіями державної політики в інших 

сферах, зокрема Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Національною 

стратегією у сфері прав людини, Основними засадами (стратегії) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року, Стратегією 

реформування державного управління на 2016–2020 роки, Концепцією 

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, Антикорупційної стратегії, 

Концепцією державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю. 

10. Аналіз механізму реалізації найбільш значущих для запобігання 

екологічній злочинності стратегічних напрямів державної політики та дієвості 

відповідних державних програм дав можливість дійти висновку, що визначення 
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пріоритетних напрямів реформування та розвитку без належного контролю їх 

реалізації та відповідного забезпечення залишається лише декларацією намірів. 

11. Невисокий рівень дієвості стратегій державної політики зумовлений 

чинниками як організаційного, так і концептуального характеру. Зокрема, 

мінімізація екологічної складової у Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» суперечить самому розумінню сталого розвитку, основоположним 

принципом якого має бути збалансованість розвитку українського суспільства – 

паритетність економічної, соціальної та екологічної складових, визнання 

неможливості тривалого поступального розвитку суспільства в умовах 

деградації природного середовища. 

12. Зауважено, що розробленню та реалізації запобіжних заходів має 

передувати відповідна аналітична діяльність на підставі об’єктивної 

екологічної інформації. Усупереч вимогам щодо доступності, достовірності та 

своєчасності отримання екологічної інформації як одному з принципів 

національної екологічної політики, закріпленому в Основних засадах (стратегії) 

державної екологічної політики, залишається невиконаним одне з 

найвагоміших стратегічних завдань у цій сфері – створення відповідної до 

стандартів ЄС системи управління екологічною інформацією. 

13. За своєю функціональною спрямованістю заходи, визначені 

Стратегією державної екологічної політики та Національним планом дій з 

охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки є 

найвагомішою складовою запобігання екологічній злочинності та становлять 

комплекс перспективних соціальних, економічних, інформаційних, 

культурологічних заходів, спрямованих на подальший розвиток і 

вдосконалення суспільних відносин у сфері охорони довкілля, забезпечення 

екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, а 

також поступове зменшення соціальних суперечностей в усіх сферах 

соціального життя, де наявна екологічна складова. Створюючи необхідні умови 

для ефективної природоохоронної діяльності та зменшуючи потенціал 

відповідних чинників, що детермінують екологічну злочинність, зазначені 
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заходи, з одного боку, забезпечують розбудову міцного фундаменту щодо 

нормального функціонування всіх екологічно значущих сфер, а з другого – 

створюють основу для дієвого функціонування всієї системи протидії 

екологічній злочинності. 

14. Констатовано незначну результативність показників, що 

характеризують виконання Стратегії державної екологічної політики та 

Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 

2011–2015 роки. За ступенем досягнення поставлених цілей останні 

диференційовано на три категорії: успішно реалізовані (удосконалення 

регіональної екологічної політики); задовільно виконані (підвищення рівня 

суспільної екологічної свідомості, поліпшення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки, інтеграція екологічної політики та 

вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління й припинення 

втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної 

мережі); ті, реалізація яких є незадовільною (досягнення безпечного для 

здоров’я людини стану навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічно збалансованого природокористування). Визначено 

причини та запропоновано певні кроки щодо виправлення вказаної ситуації. 

15. Екологічна освіта та виховання є двоєдиними елементами ціннісно-

світоглядної компоненти запобігання екологічній злочинності та реалізуються 

через заходи соціально-культурного характеру, спрямовані на створення в 

суспільстві негативного, нетерпимого ставлення до екологічних посягань 

шляхом формування у людей високого рівня екологічної культури. 

Найважливішими заходами в цій сфері є: розробка на концептуальному рівні 

засад екологічної освіти в Україні та їх нормативне затвердження; підвищення 

ступеня залученості громадськості до запобіжної діяльності; покращення 

забезпечення доступу населення до об’єктивної та повної екологічної 

інформації. 

16. Метою інформаційно-аналітичного забезпечення запобіжної 

діяльності є забезпечення осіб, відповідальних за прийняття управлінських 
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рішень у сфері природоохоронної діяльності, а також громадськості надійною 

та достовірною інформацією про стан довкілля, а також характер, інтенсивність 

та поширеність чинників, що детермінують екологічну злочинність, кількісні та 

якісні показники екологічної злочинності та результативність відповідних 

заходів протидії. До найактуальніших запобіжних заходів цієї категорії 

віднесено: модернізацію приладово-технічного оснащення державної системи 

екологічного моніторингу; автоматизацію збору, аналізу й зберігання 

інформації та оперативного надання її природоохоронним органам; 

упровадження в запобіжну діяльність апаратно-програмних комплексів з 

використання можливостей ГІС-технологій, геостаціонарних супутникових 

систем, безпілотних апаратів. 

17. Наголошено на важливості надання суб’єктам запобіжної діяльності 

повної, об’єктивної та актуальної інформації щодо відповідних криміногенних 

чинників. Ця інформація має бути представлена у вигляді періодично 

оновлюваних показників, що в кількісній формі мають відображати стан і 

тенденції явищ і процесів, які зумовлюють прояви екологічної злочинності. 

Створення відповідної інформаційно-аналітичної системи дасть можливість 

комплексного та ґрунтовного вивчення екологічної злочинності як соціального 

феномену та системного аналізу детермінаційного комплексу екологічної 

злочинності. 

18. Головною метою застосування економічних заходів запобігання 

екологічним посяганням має бути зростання ризикованості злочинної 

діяльності у сфері екології та створення ситуації, коли вчинення таких посягань 

стане для кінцевих вигодоотримувачів економічно невигідним. Вивчення 

досвіду ефективного використання економічних важелів у реалізації 

екологічної політики в країнах ЄС дало можливість визначити 

найперспективніші з таких заходів: екологічний податок; податкові пільги і 

субсидії; пільгові позики; платежі за забруднення довкілля; екологічне 

страхування; система екологічних стандартів. 
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19. Зважаючи на те, що наймасштабніші злочинні практики пов’язані з 

незаконним заволодінням природними ресурсами та поширені в сільській 

місцевості, значна частина якої може бути віднесена до депресивних територій, 

одним із напрямів запобігання має бути комплексний багатофункціональний 

розвиток таких територій, завдяки чому зростатиме їхня роль як просторової 

основи не тільки аграрного виробництва, а й інших видів економічної 

діяльності, а також перетворення сільської місцевості на самодостатні для 

проживання території. 

20. Нормативно-правове забезпечення запобігання екологічній 

злочинності має на меті запровадження дієвого комплексу нормативно-

правових актів, що визначають механізми запобіжної діяльності, до яких 

належать передусім приписи екологічної спрямованості, а також такі, що 

регулюють діяльність суб’єктів запобігання та ін., кримінологічно значущі 

сфери життєдіяльності суспільства. Наголошено на важливості прийняття 

документів державного стратегічного планування у сфері екології та 

проведення кримінологічної експертизи чинної нормативно-правової бази щодо 

регулювання відносин у сфері екології. 

21. Наголошено на принциповому значенні для організаційно-

управлінського забезпечення ефективності запобіжної діяльності підготовки, 

прийняття і реалізації відповідного програмного управлінського документа 

кримінологічної спрямованості. 
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РОЗДІЛ 5 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ  

НА ЕКОЛОГІЧНУ ЗЛОЧИННІСТЬ 

 

5.1 Система екологічних злочинів 

 

Відповідно до предмета дослідження одним із завдань наукової роботи 

стало розроблення теоретичних кримінально-правових засад протидії 

екологічній злочинності. Традиційно дисертаційні дослідження 

кримінологічної спрямованості висвітлюють проблемні питання в межах 

кримінально-правової характеристики злочинів відповідної категорії. 

Поняття кримінально-правової характеристики, незважаючи на 

дискусійне розуміння її сутності в окремих джерелах, є доволі поширеним у 

юридичній літературі. Так, під кримінально-правовою характеристикою 

розуміють систему, суму спеціалізованої наукової інформації про певний вид 

злочину. Центральне місце в кримінально-правовій характеристиці, за наданим 

визначенням, посідає склад злочину. У свою чергу, склад злочину розглядають 

як певну кримінально-правову модель, що формується на підставі закону про 

кримінальну відповідальність, практики його застосування, теоретичного 

аналізу ознак злочину [38, с. 181–182]. 

Не заперечуючи важливості вивчення системи законодавчо закріплених 

ознак, що дають змогу характеризувати конкретне суспільно небезпечне діяння 

як злочин, зауважимо, що поняття «кримінально-правова характеристика» за 

обсягом не охоплює всіх питань, які стосуються кримінально-правових засад 

протидії екологічній злочинності, а відтак, його використання є неадекватним 

щодо предмета нашого дослідження. 

Саме тому, на наш погляд, доцільним є використання в науковій роботі 

терміна з ширшим змістом, що мав би охоплювати всі форми кримінально-

правового регулювання у сфері охорони довкілля та при цьому адекватно 
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відображав сутність такої діяльності. Вважається, що таким терміном може 

бути «кримінально-правовий вплив» [448, с. 11]. 

Останніми роками в науковій літературі, зокрема й на дисертаційному 

рівні, цей термін використовується авторами, котрі намагаються по-новому 

осмислити та підійти до розв’язання проблем кримінального права, що 

пов’язані з пошуком і ефективнішим використанням його можливостей у сфері 

протидії злочинності [15; 30; 48; 109; 163; 256; 511]. 

Розглядаючи зміст поняття «кримінально-правовий вплив», варто навести 

висловлювання М. В. Бавсуна, що визначає кримінально-правовий вплив як 

доцільну діяльність держави, її виконавчих органів, а також уповноважених 

осіб щодо створення та практичного застосування засобів протидії злочинності 

для досягнення соціально корисного результату, а також регулювання 

відносин, які виникають унаслідок порушення встановлених кримінально-

правових заборон [14]. 

Відтак, поняття кримінально-правового впливу охоплює як діяльність 

щодо створення кримінально-правових засобів протидії злочинності, так і 

практичне застосування таких засобів, тобто правозастосовну діяльність у 

відповідній сфері. 

На наш погляд, виваженим є інтегративний підхід до розуміння 

кримінально-правового впливу [256, с. 12; 30, с. 146], відповідно до якого 

кримінально-правова протидія злочинності має системний характер і є 

категорією ширшою, ніж кримінальне законодавство та кримінальне право, 

охоплюючи правові, законодавчі та політичні аспекти, зокрема політичні 

питання криміналізації, пеналізації, а також правозастосовну та каральну 

діяльність правоохоронних органів, що характеризується власною системою 

принципів і методів. 

Отже, під кримінально-правовим впливом на екологічну злочинність 

варто розуміти діяльність держави в особі уповноважених органів щодо 

реагування на фактично вчинені екологічні посягання шляхом встановлення 

кримінально-правових норм, які забороняють таку поведінку й передбачають 
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відповідні міри покарання, та інші заходи кримінально-правового характеру 

стосовно порушників таких заборон, а також фактичну діяльність 

правоохоронних органів, спрямовану на практичне застосування зазначених 

норм.  

Дієвість кримінально-правового впливу на екологічну злочинність 

зумовлена передусім досконалістю норм, що встановлюють відповідальність за 

екологічні посягання. Тому кримінальне законодавство в цій сфері має 

відповідати вимогам логічності, виваженості, внутрішньої узгодженості та 

системності. Відтак, доцільним є аналіз відповідних кримінально-правових 

норм із позиції системного підходу [456, с. 250]. 

Системність норм, що встановлюють відповідальність за вчинення 

екологічних злочинів, ґрунтується на системності права як соціального 

інституту. При цьому, зазначає В. К. Дуюнов, системність – не штучна, 

«надумана» ознака права, а його невід’ємна, атрибутивна властивість, 

зумовлена, як і саме право, об’єктивною необхідністю й системним характером 

регульованих та охоронюваних їм суспільних відносин. Системність, що 

«пронизує» право в цілому, всі його галузі, інститути й норми, базується на 

єдності соціального призначення, сутності та цілей усіх його складових і 

передбачає їх певну підпорядкованість, внутрішню упорядкованість, логічну 

стрункість і тісний взаємозв’язок, має винятково важливе значення для 

ефективного його застосування [108, с. 56]. 

Система кримінально-правових норм екологічного характеру становить 

сукупність норм, що встановлюють, які саме конкретні екологічні посягання є 

злочинами, та еколого-правових інститутів, до яких відсилають бланкетні (за 

технікою побудови) диспозиції зазначених норм.  

Наведені кримінально-правові норми розміщені в ОЧ КК України за 

певною системою та у певній послідовності. Більшість кримінально-правових 

норм екологічного характеру, що охоплює 21 статтю (з 236 по 254), 

упорядкована в розділі VIII «Злочини проти довкілля» ОЧ КК України. 

Водночас кодекс передбачає низку норм, що, за висловлюванням 
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О. М. Архипова, опосередковано спрямовані на захист природного середовища 

від злочинних посягань, зокрема від передбачених ст. ст. 113, 258, 264, 265; ч. 2 

ст. 266; ст. ст. 267, 268; ч. 2 ст. 269; ч. 2 ст. 270; ст. ст. 271, 272, 273; ст. ст. 274–

277; ч. 3 ст. 278; ст. 279; ч. 3 ст. 280; ст. ст. 281, 283, 291; ч. 3 ст. 292; ст. ст. 326, 

327 КК України [8]. 

Водночас, попри те, що кримінально-правові норми екологічного 

характеру розпорошені по різних розділах ОЧ КК України, їх можна розглядати 

у певній системній єдності, зважаючи на спрямованість екологічних посягань 

та їхню здатність заподіювати шкоду об’єктові посягання. 

З огляду на те, що системність зумовлена суб’єктивними факторами 

(наукові дослідження та законотворча діяльність), варто з’ясувати, на чому 

ґрунтується система екологічних злочинів (точніше – норм, що встановлюють 

відповідальність за їх вчинення). 

Аналіз системи екологічних злочинів дає змогу зробити висновок, що 

вона, як і системи злочинів інших категорій, побудована здебільшого за 

родовими об’єктами злочинів. Варто зауважити, що cуперечливість правових 

позицій провідних вчених щодо родового об’єкта екологічних злочинів, 

незважаючи на тривалі наукові дискусії, і на сьогодні не дає чіткого уявлення 

про сутність понять, які б давали можливість вибудувати струнку, науково 

обґрунтовану систему цієї категорії злочинів [465, с. 104]. 

Так, на думку В. К. Матвійчука, родовим об’єктом злочинів екологічного 

характеру є суспільні відносини у сфері навколишнього природного 

середовища, на які відбулося посягання злочинного діяння [271, с. 38]. 

Не погоджуючись зі «штучною, переважно надуманою» конструкцією 

об’єкта як суспільних відносин в екологічних злочинах, С. Б. Гавриш [61, с. 48] 

вважає, що природне середовище (довкілля) як родовий об’єкт екологічних 

злочинів охоплює три різні за характером і змістом природні системи: 1) 

природне середовище (довкілля) України в межах біосфери, сформоване у 

вигляді різноманітних екологічних об’єктів; 2) природне середовище України 

поза межами біосфери на територіях і площах, на які поширюється національне 



 

 

264 

законодавство (надра, озоносфера); 3) об’єкти природи як у межах біосфери, 

так і поза нею, вплив на котрі регулюється нормами міжнародного права. 

Останні – відкриті для загального користування природні об’єкти (моря, їхнє 

дно поза національною юрисдикцією, океани та їхнє дно, а також природні 

об’єкти, визнані «спільною спадщиною людства») [61, с. 71; 534]. 

Заслуговує на увагу визначення родового об’єкта у п. 1 постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про 

злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10.12.2004 № 17 як 

«гарантованого Конституцією права громадян на безпечне довкілля, а також 

суспільних відносин у сфері охорони й відтворення навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності людини» [381]. 

Аналіз наведених позицій, а також урахування норм Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [376] дав змогу автору 

запропонувати визначення родового об’єкта екологічних злочинів як 

суспільних відносин у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони 

навколишнього природного середовища як сукупності природних і природно-

соціальних умов та процесів, а також охорони, використання, збереження й 

відтворення природних ресурсів. 

Побудова системи екологічних злочинів, передусім обґрунтування 

цілісності цієї категорії злочинів, визначення їх взаємозв’язків та 

взаємозалежностей пов’язані з класифікацією злочинів. У літературі наукова 

класифікація визначається як поділ «кримінально-правових норм на визначені 

підгрупи на основі подібності та відмінності їх найсуттєвіших ознак, який 

проведений таким чином, щоб кожна підгрупа посідала серед членів поділу 

відповідне місце» [316, с. 58]. 

М. І. Хавронюк залежно від виду злочинних посягань на довкілля 

запропонував таку структура розділу КК України, що містить норми 

екологічного характеру: 

 Відділ 1. Злочини проти екологічної безпеки; 
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 Відділ 2. Злочини проти порядку використання землі, її надр, повітря і 

вод; 

 Відділ 3. Злочини проти рослинного і тваринного світу [518, с. 53]. 

Подібною до запропонованої є побудова кримінального законодавства 

США. Так, за посягання у сфері живої природи (тваринного і рослинного світу) 

передбачено кримінальну відповідальність у главі 3 «Тварини, птахи, риба та 

рослини» розділу 18 «Злочини та кримінальний процес» Зведення законів США 

[394, с. 21]. 

Заслуговує на увагу виділення в окрему категорію злочинів проти 

екологічної безпеки, що відображає їхній специфічний об’єкт посягання та 

підвищену небезпечність таких злочинів. Водночас заперечення викликає 

запропоноване М. І. Хавронюком розміщення підрозділу ІІ.ІХ «Злочини проти 

екологічної безпеки та довкілля» у розділі КК України ІІ «Злочини проти 

інтересів сім’ї і суспільства».  

Ґрунтуючись на чотириступеневій класифікації об’єкта злочину, яка 

передбачає, крім загального, родового та безпосереднього об’єктів, видовий 

(груповий) об’єкт злочину, виокремлюючи менш високий рівень (порівняно з 

родовим об’єктом) узагальнення групи однорідних чи тотожних суспільних 

відносин, Г. С. Поліщук запропонував таку класифікацію кримінально-

правових норм у сфері охорони довкілля: норми, що встановлюють 

відповідальність за посягання на навколишнє середовище в цілому; спеціальні 

норми, що охороняють окремі елементи чи об’єкти довкілля. 

До першої групи належать ст. ст. 236–238 та 253, у яких закріплено 

загальний склад злочину проти навколишнього середовища як порушення 

правил використання та охорони земель, вод, надр, атмосферного повітря, 

рослинного й тваринного світу, що заподіяло суттєву екологічну шкоду (або 

створило небезпеку заподіяння цієї шкоди – ст. 253), тобто деградацію, 

виснаження, знищення природних ресурсів, шкоду життю й здоров’ю людей та 

інші тяжкі наслідки. 
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Норми, віднесені до другої групи, встановлюють відповідальність за 

посягання на окремі види об’єктів довкілля й побудовані за принципом і 

структурою загальних норм, виокремлюючи в них характеристику 

охоронюваного природного об’єкта, способи злочинного посягання та наслідки 

[333, с. 81]. 

Залежно від видового об’єкта злочину, тобто виду природного об’єкта, на 

який спрямоване злочинне посягання, друга група злочинів у запропонованій 

класифікації поділяється на сім підгруп: злочини проти довкілля у сфері 

охорони земель (ст. ст. 239, 254 КК України); злочини проти довкілля у сфері 

охорони надр (ст. ст. 240 КК України); злочини проти довкілля у сфері охорони 

вод (ст. ст. 242, 243 КК України); злочини проти довкілля у сфері охорони 

атмосферного повітря (ст. 241 КК України); злочини проти довкілля у сфері 

охорони тваринного світу (ст. ст. 248, 249, 250, 251 КК України); злочини 

проти довкілля у сфері охорони рослинного світу (ст. ст. 245, 246, 247 КК 

України, а також ст. 249 КК України – у частині незаконного зайняття 

добувним промислом промислових водних рослин і водоростей, які 

використовуються для виготовлення продуктів харчування, добрив, медичних 

препаратів і підлягають спеціальному правовому захисту); злочини проти 

довкілля у сфері охорони природних територій та об’єктів особливої охорони 

(ст. ст. 244, 252 КК України) [335]. 

Заслуговує на увагу класифікація другої групи злочинів, побудована на 

підставі ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» за двома критеріями: пооб’єктного та природних географічних 

комплексів, які об’єднують певні види природних об’єктів у своєрідні 

територіальні екологічні системи. 

Погоджуючись із запропонованою Г. С. Поліщуком класифікацією, слід 

відзначити й певні суперечності наведеної побудови. Так, не зовсім виваженим 

є словосполучення «загальний склад злочину проти навколишнього 

середовища», адже лише одну норму (ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України) із наведеного автором переліку можна віднести до 
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загальних кримінально-правових норм екологічного характеру. Велика 

кількість статей у розділі VIII «Злочини проти довкілля» ОЧ КК України є 

щодо ст. 236 КК України спеціальними нормами (у т. ч. ст. 253 КК України). 

Подібною до наведеної є система екологічних злочинів, запропонована 

Н. О. Лопашенко [257]. 

Вільною від названих недоліків є класифікація В. К. Матвійчука, котрий 

додатково виокремлює дві групи злочинів: злочини, що посягають на 

відносини, які забезпечують умови з охорони екологічної безпеки (ст. ст. 236, 

253 КК України); злочини, що посягають на відносини, які забезпечують умови 

для протидії приховуванню або перекрученню відомостей про екологічний стан 

або захворюваність населення, невжиттю заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічного забруднення (ст. ст. 237, 238 КК України) [271, с. 124–125]. 

Авторами підручника «Кримінальне право України. Особлива частина» 

за редакцією М. І. Мельника та В. А. Клименка запропоновано таку 

класифікацію: злочини проти екологічної безпеки (статті 236, 237, 238, 253 КК 

України); злочини, що посягають на встановлений порядок використання землі 

та її надр (статті 239, 240, 254 КК України); злочини, що посягають на 

встановлений порядок використання водних ресурсів та атмосферного повітря 

(статті 240, 241, 242, 243, 244 КК України); злочини, що посягають на 

встановлений порядок використання флори і фауни (статті 245, 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252 КК України) [212, с. 272]. 

На наш погляд, є недостатньо обґрунтованим віднесення злочинів, 

передбачених статтями 240 та 244 КК України до групи злочинів, що посягають 

на встановлений порядок використання водних ресурсів та атмосферного 

повітря. Дуже схожим є розподіл злочинів проти довкілля за безпосереднім 

об’єктом, запропонований авторами іншого підручника (М. І. Бажанова, 

В. В. Сташиса, В. Я. Тація) [211, с. 214–215]. 

Ґрунтуючись на визначенні екологічної безпеки, закріпленому в ст. 50 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [376], 

як стану навколишнього природного середовища, за якого забезпечується 
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попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки 

для здоров’я людей, до злочинів, що посягають на екологічну безпеку, можна 

віднести й злочини з інших груп: наприклад, ті, що пов’язані з забрудненням 

або знищенням окремих елементів довкілля, а також ті, що загрожують життю 

чи здоров’ю людей. Відтак, наведені варіанти системи екологічних злочинів не 

є логічними, адже члени поділу мають взаємно виключати один одного. Також 

члени поділу (конкретні злочини) мають бути субпідрядними поняттями, їхні 

обсяги не повинні перехрещуватись. 

Вартим уваги є розподіл екологічних злочинів, запропонований 

Н. Л. Романовою [392, с. 12]: посягання на відносини щодо охорони довкілля; 

посягання на відносини, що забезпечують екологічну безпеку особи, 

суспільства і держави; злочини, які мають «комплексний» характер та можуть 

посягати й на відносини щодо охорони довкілля, і на екологічну безпеку особи, 

суспільства та держави. 

У свою чергу, у структурі злочинів, що посягають на відносини щодо 

охорони довкілля, автор пропонує виокремлювати: злочини, які посягають на 

відносини щодо охорони абіотичних компонентів довкілля; злочини, що 

посягають на відносини щодо охорони біотичних об’єктів природи; злочини, 

які посягають на відносини щодо охорони «цілісних» природних об’єктів. 

У другій виокремленій групі Н. Л. Романова вирізняє: злочини, що 

посягають на відносини, які забезпечують екологічну безпеку при виконанні 

робіт з елементами «неживої» природи; злочини, які посягають на відносини, 

що забезпечують екологічну безпеку під час виконання робіт з елементами 

«живої» природи; злочини, що посягають на відносини, які забезпечують 

екологічну безпеку при поводженні з елементами й «живої», і «неживої» 

природи. 

Із цього приводу варто зауважити, що кожний об’єкт біосфери є 

екосистемою – конкретною сукупністю абіотичних (неживих) і біотичних 

(живих) компонентів, що взаємодіють між собою в процесі функціонування, та 

охоплює клімат, ґрунти, бактерії, гриби, рослини та тварин. Відтак, 
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розмежування компонентів середовища на абіотичні й біотичні є дуже 

умовним, адже у природі всі елементи взаємопов’язані. Саме тому 

розмежування злочинів залежно від спрямованості посягання на біотичні чи 

абіотичні компоненти природи, на наш погляд, не є переконливим. 

Водночас поза увагою науковців, як правило, залишаються злочини, що 

не були віднесені законодавцем до екологічних (проти довкілля). Досліджуючи 

цю проблему, І. І. Митрофанов, виходячи з безпосереднього об’єкта посягання, 

класифікує екологічні злочини на дві основні групи: 1) злочини, склади яких 

передбачені статтями (частинами статей) інших розділів КК України, але в разі 

їх вчинення створюється загроза заподіяння або заподіюється шкода довкіллю; 

2) злочини, відповідальність за які передбачена статтями розділу VIII «Злочини 

проти довкілля» ОЧ КК України [281, с. 61]. 

Група злочинів, які, за визначенням І. І. Митрофанова, не є екологічними, 

але при їх вчиненні здатні заподіяти шкоду довкіллю, поділяється на дві 

підгрупи: а) до першої необхідно віднести ст. 113 «Диверсія» КК України, 

ст. 258 «Терористичний акт» КК України, ст. 441 «Екоцид» КК України і 

ст. 439 «Застосування зброї масового знищення» КК України, що відображають 

руйнівний характер екологічних злочинів, які посягають на компоненти 

довкілля й здатні спричинити екологічну катастрофу; б) до другої – екологічно-

господарські злочини, передбачені ст. 265 «Незаконне поводження з 

радіоактивними матеріалами» КК України, ст. 265-1 «Незаконне виготовлення 

ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний 

матеріал або випромінює радіацію» КК України, ст. 267 «Порушення правил 

поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або 

радіоактивними матеріалами» КК України, ст. 267-1 «Порушення вимог 

режиму радіаційної безпеки» КК України, ст. 268 «Незаконне ввезення на 

територію України відходів і вторинної сировини» КК України, ст. 269 

«Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих 

речовин» КК України, ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки» КК України, ст. 273 «Порушення правил безпеки на 
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вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах» КК 

України, ст. 274 «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки» КК 

України, ст. 292 «Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів» КК України, ст. 325 «Порушення санітарних правил і 

норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням» 

КК України, ст. 326 «Порушення правил поводження з мікробіологічними або 

іншими біологічними агентами чи токсинами» КК України [281, с. 62]. 

На нашу думку, наведений варіант класифікації має певні недоліки. 

Вбачається, що розподіл екологічних злочинів за місцем розташування має 

формальний характер, який не розкриває ні сутності, ні спрямованності 

посягань. Виникають заперечення щодо розподілу окремих злочинів за 

визначеними групами. Так, І. І. Митрофанов відносить до злочинів, що не є 

екологічними, але в разі їх вчинення здатні заподіяти шкоду довкіллю, екоцид. 

Якщо покласти в основу класифікації безпосередній об’єкт посягання (а автор 

так і робить), то очевидно, що екоцид, безперечно, є екологічним злочином, 

адже його основним безпосереднім об’єктом є екологічна безпека людства, а 

сам він полягає в умисному спричиненні обширної, тривалої і серйозної шкоди 

навколишньому природному середовищу [236, с. 7]. Про це свідчить й сама 

назва злочину. 

Щодо іншої групи злочинів, умовно названих екологічно-

господарськими, варто зауважити, що назва, за задумом автора, напевно, мала б 

відображати здатність цієї категорії злочинів завдавати шкоду навколишньому 

природному середовищу під час ведення господарської діяльності. Але чи є це 

підставою для висновку про те, що вони «не є екологічними»?  

Наприклад, злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки, як правило, 

створюють небезпеку для життя і здоров’я людей не безпосередньо, а 

опосередковано – через забруднення довкілля. У науковій літературі 

висловлюється й інша позиція, відповідно до якої безпосереднім об’єктом 

названих злочинів, зокрема передбаченого ст. 274 «Порушення правил ядерної 

або радіаційної безпеки» КК України, є ядерна та радіаційна безпека 
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виробництва [318, с. 5], очевидно, на тій підставі, що ця стаття розміщена в 

розділі Х «Злочини проти безпеки виробництва» ОЧ КК України.  

Варто погодитись із критичною оцінкою С. Б. Гавришем зазначеної 

ситуації: «Такий підхід наочно демонструє концепцію охорони безпеки 

виробництва заради самої безпеки, оскільки найважливіші цінності – життя, 

здоров’я людини і належне природне середовище – залишаються начебто 

осторонь… До того ж, якщо життя, здоров’я та інші цінності є другорядними 

явищами в складі безпеки, то незрозуміло, що ж визначає її сутність» [61, 

с. 127]. 

Вирішувати питання, що стосуються системи екологічних злочинів, 

ґрунтуючись на їх розміщенні в розділах КК України, на наш погляд, не є 

достатньо аргументованим. Зважаючи на ці позиції, до набуття чинності КК 

України 2001 р., система Особливої частини якого вперше законодавчо 

закріпила існування злочинів проти довкілля, недоречно було б узагалі 

говорити про екологічні злочини як окрему категорію.  

Крім того, керуючись такою логікою варто було б віднести значну 

частину норм розділу VIII «Злочини проти довкілля» ОЧ КК України також до 

розділу Х «Злочини проти безпеки виробництва» ОЧ КК України на підставі 

того, що вони загрожують безпеці виробництва, наприклад, при будівництві, 

реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, 

використанні надр, проведенні вибухових робіт та інших видах виробничої чи 

господарської діяльності. 

Під час вирішення питання щодо віднесення чи невіднесення злочинів 

цієї категорії до екологічних, на нашу думку, доцільно виходити з того, що 

ядерна й радіаційна безпека є складовою екологічної безпеки та має розумітись 

як стан захищеності довкілля та людини у процесі використання ядерних 

установок і поводження з радіоактивними матеріалами, який не допускає 

заподіяння ядерної шкоди та можливого негативного радіаційного впливу. 

Подібне розуміння ядерної та радіаційної безпеки поширене як у науковій, так і 

в навчальній літературі [96, с. 13; 19, с. 8; 110, с. 153]. 
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Ґрунтуючись на розумінні ядерної та радіаційної безпеки як складової 

екологічної безпеки, варто вважати злочин, передбачений ст. 274 КК України, 

екологічним, а відповідну кримінально-правову норму – спеціальною стосовно 

ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК України. 

Так само і злочин, передбачений ст. 268 «Незаконне ввезення на 

територію України відходів і вторинної сировини» КК України, фактично є 

передумовою для вчинення інших екологічних злочинів, пов’язаних із 

забрудненням і засміченням довкілля (статті 239, 241–244 КК України). Тому 

варто погодитись із висловленою в науковій літературі думкою, що під час 

захоронення або транскордонного перевезення небезпечних відходів і 

вторинної сировини шкода завдається насамперед навколишньому середовищу, 

що й зумовлює розміщення зазначеної статті в розділі «Злочини проти 

довкілля». Крім того, ввезення небезпечних речовин і відходів слід розглядати 

як один із видів порушення правил поводження з ними (поряд із 

транспортуванням, зберіганням, утилізацією та захороненням) [335, с. 47]. 

Крім того, правове регулювання поводження з відходами виробництва та 

споживання є складовою частиною екологічного права (Особливої частини), до 

норм якого відсилають відповідні бланкетні кримінально-правові норми. 

Аналогічною є ситуація зі злочином, передбаченим ст. 326 «Порушення 

правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи 

токсинами» КК України, безпосереднім об’єктом якого є суспільні відносини у 

сфері біологічної безпеки. Аргументуючи екологічний характер зазначеного 

злочину, варто навести приклад розміщення аналогічних статей у розділах 

кримінальних кодексів зарубіжних країн, що містять норми екологічного 

характеру. Так, ст. 248 «Порушення правил безпеки при поводженні з 

мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами» КК РФ 

розміщена у главі 26 «Екологічні злочини» КК РФ [501], ст. 279 КК Республіки 

Білорусь – у главі 26 «Злочини проти екологічної безпеки та природного 

середовища» КК Республіки Білорусь [495], ст. 279 КК Республіки Казахстан – 

у главі 11 «Екологічні злочини» КК Республіки Казахстан [496] і т. д. 
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Отже, вирішувати питання щодо віднесення певного злочину до 

екологічних необхідно, виходячи з розуміння екологічних злочинів та їхніх 

ідентифікуючих ознак, основною з яких є безпосередній об’єкт посягання. 

Саме ця ознака – визначальний критерій, за ним має будуватись система 

екологічних злочинів. Неточне формулювання безпосереднього об’єкта 

посягання екологічних злочинів (як законодавцем, так і окремими науковцями) 

призводить до неправильних висновків щодо обсягу системи екологічних 

злочинів, тобто визначення її елементного складу. 

Так, у науковій літературі поширене твердження, відповідно до 

якого до екологічних злочинів варто віднести діяння, що безпосереднім 

об’єктом мають навколишнє природне середовище (окремі природні об’єкти) 

[8, с. 113]. Керуючись таким критерієм, до екологічних злочинів не можна 

віднести, наприклад, приховування або перекручення відомостей про 

екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238 КК України), адже 

зазначені діяння не спрямовані безпосередньо на жоден із природних об’єктів. 

Саме тому, на наш погляд, під час окреслення кола злочинних діянь, що в 

сукупності утворюють систему екологічних злочинів, доцільно керуватись 

сформульованим вище визначенням родового об’єкта екологічних злочинів.  

Крім того, система екологічних злочинів має ґрунтуватись на розумінні 

предмета екологічного права, тобто відносин у галузі взаємодії суспільства з 

навколишнім природним середовищем [110, с. 13]. Відтак, маємо враховувати 

норми екологічного законодавства, зокрема ст. ст. 5, 68 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», які визначають об’єкти 

правової охорони навколишнього природного середовища, а також посягання, 

за вчинення яких встановлюється відповідальність згідно з екологічним 

законодавством [376].  

Проведене дослідження дало змогу запропонувати авторський варіант 

системи екологічних злочинів, що на першому етапі класифікації поділяється 

за рівнем локалізації об’єктів посягання на дві групи: 
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1) екологічні злочини, що мають узагальнений об’єкт посягання, тобто 

суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища в 

цілому (без конкретизації його окремих елементів) та екологічну безпеку; 

2) екологічні злочини, які мають локальний об’єкт посягання, тобто 

суспільні відносини у сфері охорони окремих елементів навколишнього 

природного середовища. 

Перша група, у свою чергу, може поділятись залежно від характеру 

посягання на такі категорії: 

 злочини міжнародного характеру, що посягають на екологічну безпеку 

людства (ст. 441 КК України); 

 екологічні злочини, які полягають у порушенні порядку здійснення 

оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час виробничої 

діяльності, що заподіяло (або створило небезпеку заподіяння) суттєву 

екологічну шкоду (ст. ст. 236, 253 КК України); 

 злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки (ст. ст. 265, 265-1, 267, 

267-1, 274 КК України); 

 злочини у сфері біологічної безпеки (ст. 326 КК України); 

 екологічні злочини, які полягають у потуранні екологічній небезпеці, а 

саме невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення та 

приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або 

захворюваність населення (ст. ст. 237, 238 КК України); 

 злочини у сфері поводження з відходами (ст. 268 КК України). 

Друга група екологічних злочинів залежно від виду локального 

природного об’єкта, на який спрямоване посягання, може бути поділена на: 

 екологічні злочини у сфері охорони земель (ст. ст. 239, 239-1, 239-2, 254 

КК України); 

 екологічні злочини у сфері охорони надр (ст. 240 КК України); 

 екологічні злочини у сфері охорони вод (ст. ст. 242, 243 КК України); 

 екологічні злочини у сфері охорони атмосферного повітря (ст. ст. 241 КК 

України); 
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 екологічні злочини у сфері охорони тваринного світу (ст. ст. 248, 249, 

250, 251 КК України); 

 екологічні злочини у сфері охорони рослинного світу (ст. ст. 245, 246, 

247 КК України); 

 екологічні злочини у сфері охорони природних комплексів (екосистем), 

що складаються з різноманітних природних об’єктів (ст. ст. 244, 252 КК 

України). 

Проведений аналіз засвідчив ситуацію, коли норми, що встановлюють 

відповідальність за вчинення екологічних злочинів, розподілені по різних 

розділах ОЧ КК України. Однак єдність родового об’єкта екологічних злочинів, 

наявність спільних ознак і рис, що характеризують відносини в галузі взаємодії 

суспільства з навколишнім природним середовищем, дали підстави для 

виокремлення злочинів цієї категорії у відносно самостійну групу, а також 

запропонувати авторський варіант класифікації екологічних злочинів, що 

сприятиме їхньому комплексному дослідженню та вдосконаленню. 

 

5.2 Кримінальна репресія у протидії екологічній злочинності 

 

Відповідно до культурно-репресивної концепції протидії злочинності 

[191, с. 206] однією зі складових протидії злочинності (разом із превентивним, 

або соціально-культурним напрямом) є репресія за вчинені злочини. 

Незважаючи на «кризу кримінального покарання» [69], кримінальна 

репресія є, за словами В. Я. Тація, не тільки необхідним, а й особливим 

інструментом державної правової політики в боротьбі зі злочинністю. Ця 

боротьба покликана знизити рівень останньої й забезпечити соціальний стан, 

що відповідає потребам захисту громадянина й суспільства від злочинів. За 

допомогою такого інструменту держава легітимно й дозовано, у межах 

Конституції, примушує всіх громадян дотримуватися засад соціального 

спокою, правопорядку [424, с. 5]. 
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На відміну від запобіжної діяльності суб’єктом реалізації кримінально-

репресивного напряму протидії екологічній злочинності є держава в особі 

органів кримінальної юстиції, одне з основних завдань яких і полягає у 

протистоянні злочинності шляхом застосування державного примусу, 

передбаченого в санкціях кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за екологічні злочини. 

В. М. Куц пропонує таку діяльність називати кримінально-юстиційним 

рівнем протидії злочинності [237, с. 106]. Крім того, автор вважає, що правове 

реагування як напрям здійснення такої протидії на зазначеному її рівні чітко 

відокремлено від запобігання [237, с. 109]. З останнім твердженням важко 

погодитись, адже безпосередньо КК України вказує на те, що даний кодекс має 

своїм завданням запобігання злочинам (ст. 1 КК України), засвідчує 

запобіжний характер застосування кримінально-правових норм. 

На взаємозв’язок і взаємопроникнення превентивної та репресивної 

складової протидії злочинності в діяльності органів кримінальної юстиції 

вказують і публікації у науковій літературі. Так, С. Г. Міщенко розглядає 

діяльність органів кримінальної юстиції як процесуальну діяльність системи 

державних органів (установ), створених із метою протидії злочинності шляхом 

правового реагування на вчинення злочинних діянь у межах здійснення 

кримінального судочинства та спеціально-кримінологічного запобігання 

злочинним проявам у процесі провадження у кримінальній справі [284, с. 11]. 

Н. В. Топчий також відносить до функцій органів кримінальної юстиції 

забезпечення запобіжної діяльності [435, с. 118]. 

Виокремлюючи кримінально-правові запобіжні заходи у структурі 

спеціально-кримінологічного запобігання, А. П. Закалюк вважає, що такі 

заходи чинять вплив: лише після вчинення злочину для запобігання рецидиву; 

засобами, що мають інше спеціальне призначення і лише «попутно» відіграють 

запобіжну роль; у сфері, що регулюється нормами права; у межах, які 

визначаються нормами права [120, с. 328]. 
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Погоджуючись із зазначеними особливостями кримінально-правових 

запобіжних заходів, О. М. Джужа зауважує, що превентивний вплив 

кримінально-правового запобігання цим не обмежується, адже саме видання 

нормативного акта, існування кримінально-правової заборони здатні 

регулювати поведінку людей та мають запобіжну, утримуючу властивість [97, 

с. 99]. 

У науковій літературі поширене розуміння кримінальної репресії як 

складової соціальної політики в галузі боротьби зі злочинністю, яка пов’язана 

із застосуванням покарання як засобу боротьби зі злочинністю [29, с. 15]. 

Кримінальну репресію як самостійний напрям протидії екологічній 

злочинності доцільно розглядати як системну, правомірну діяльність органів 

кримінальної юстиції, що складається з комплексу заходів, пов’язаних із 

застосуванням покарання до осіб, винних у вчиненні екологічних злочинів. 

Сутність кримінальної репресії становить кара, тобто співрозмірна 

суспільній небезпечності злочину реакція держави на його вчинення, зміст якої 

полягає у вимозі до втілення та відчуття визначених законом певних втрат та 

обмежень стосовно особи, котра вчиненням злочину порушила права інших і 

завдала шкоди всьому суспільству.  

Потреба в дослідженні стану караності, судимості, пеналізації посягань 

екологічного характеру зумовлена необхідністю вивчення ефективності заходів 

кримінального покарання як засобу захисту від діянь, що спричиняють 

погіршення якості природного середовища, та пошуком шляхів удосконалення 

протидії таким злочинам. 

Проблематика формальної оцінки суспільної небезпеки екологічних 

злочинів, що відображається в санкціях відповідних кримінально-правових 

норм, тобто законодавчої пеналізації, висвітлена у підрозділі 5.4 дослідження. 

Питання правозастосовної пеналізації екологічних злочинів у вітчизняній 

літературі представлені публікаціями О. М. Джужи, В. В. Василевича, 

Г. С. Поліщука [97; 42; 337], відповідними підрозділами дисертаційних 

досліджень Н. Г. Іванової, О. В. Мельник і Г. С. Поліщука [138; 276; 334], а 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/307176/source:default
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також роботами автора [446, с. 142–150; 452; 457, с. 178; 460, с. 165–168; 462, 

с. 284–301; 471, с. 98; 486, с. 397]. 

Вивчення кримінологічної літератури дало змогу дійти висновку, що 

дослідження екологічної злочинності ґрунтувались найчастіше на відомостях 

про кількість зареєстрованих злочинів і виявлених осіб, котрі їх вчинили. 

Статистика караності (судимості) використовується рідко й переважно як 

показник, що характеризує роботу органів кримінальної юстиції. 

Узагальнюючи аналіз літературних джерел із цієї тематики, зауважимо, що 

статистичному обліку злочинності властива низка недоліків, яких немає в 

статистиці судимості, яка є більш надійною та об’єктивною, ніж статистика 

злочинності, адже формується на обліку судових рішень, що мають вищий 

ступінь достовірності. Крім того, вирішення питань щодо законодавчої та 

правозастосовної пеналізації посягань екологічного характеру, має 

ґрунтуватись на аналізі судової практики застосування норм, що встановлюють 

кримінальну відповідальність за злочини цієї категорії. 

Дослідження правозастосовної (фактичної) пеналізації екологічних 

злочинів дає можливість зробити висновки щодо дієвості кримінально-

репресивного напряму протидії екологічній злочинності. Так, аналіз 

статистичних відомостей ДСАУ (форма статистичної звітності № 6 «Звіт про 

кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, 

до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види 

кримінального покарання») [416] дає змогу дослідити практику призначення 

покарання за відповідними статтями КК України, зокрема підстави закриття 

судами справ, динаміку та структуру судимості таких злочинів.  

Однією з кримінологічних категорій, що в сукупності формують поняття 

«стан судимості», є динаміка. Динаміка судимості, тобто характер її змін у часі, 

визначається шляхом порівняння даних щодо кількості осіб, засуджених 

судами України протягом певної кількості часових проміжків (як правило, 

років), та встановлення закономірностей або основних тенденцій її розвитку. 
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Ґрунтуючись на статистичних відомостях ДСАУ та інших джерелах 

кримінологічної інформації [335, с. 242], проаналізуємо динаміку судимості за 

злочини проти довкілля протягом 1989–2016 рр.  

Протягом зазначених 28 років за вчинення злочинів проти довкілля було 

засуджено всього 25 419 осіб. Середній абсолютний щорічний показник 

судимості за злочини цієї категорії становить 908 засуджених осіб. 

Середньорічний темп зростання, що розраховується як середня геометрична та 

показує, у скільки разів у середньому кожне річне значення більше (або менше) 

від значення попереднього року, протягом усього періоду становив 1,0315 або 

103,0 %.  

На підставі середньорічного темпу зростання визначимо середній темп 

приросту, що показує, на скільки відсотків у середньому збільшується річне 

значення кількості засуджених порівняно з попереднім і, відтак, характеризує 

відносну швидкість зміни показника в часі у відсотковому виразі. Таким чином, 

у середньому за рік кількість засуджених протягом періоду зростала на 3 %. 

Як засвідчує рис. 1 (дод. Д), протягом аналізованого періоду можна 

виокремити кілька періодів: перший (1989–1996 рр.) – період інтенсивного 

зростання (у 1989 р. – 301 засуджений, у 1996 р. – 1654, середньорічний темп 

зростання – 127,6 %), другий (1997–2005 рр.) – період стійкого зменшення 

чисельності засуджених від максимального значення у 1996 р. до 785 осіб у 

2005 р. (середньорічний темп зменшення – 92,0 %), третій період (2006–

2012 рр.) характеризується загальною тенденцію до зростання показників до 

рівня у 1448 засуджених осіб у 2012 р. (середньорічний темп зростання – 

107,4 %), четвертий (з 2013 р.) – період стійкого зменшення кількості осіб, 

засуджених за вчинення злочинів проти довкілля (середньорічний темп 

зменшення – 84,3 %). 

Водночас варто зауважити, що зниження абсолютних показників 

судимості за четвертий період зумовлено неповнотою обліку в окремих 

регіонах України у 2013–2016 рр., адже зведення статистичних даних 
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відбувалось без урахування даних судів АРК, м. Севастополя, 33 судів 

Донецької області та 2 судів Луганської області. 

Динаміка кількості засуджених у цілому збігається з динамікою кількості 

виявлених правоохоронними органами осіб, котрі вчинили екологічні злочини, 

що свідчить про залежність між цими показниками. 

Спеціальний коефіцієнт судимості за злочини проти довкілля на 100 тис. 

усього населення на початку аналізованого періоду становив 0,58 особи, у 2012 

році – 3,18 особи. Розрахунок об’єктивного значення коефіцієнта судимості за 

період із 2013 р. є проблематичним, зважаючи на наведені вище обставини. 

Аналіз структури судимості та видів застосованих за вчинення 

екологічних злочинів заходів покарання доцільно провести стосовно періоду 

2004–2016 рр., що зумовлено особливостями статистичного обліку ДСАУ. 

Аналіз судової статистики (Форма № 6) за зазначений період дав змогу 

встановити, що з усієї кількості осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали 

законної сили, питома вага засуджених за екологічні злочини становила в 

середньому 80,8 %. 

У 2004–2016 рр. закрито справи стосовно 3111 осіб (34 особи визнані 

неосудними, до них застосовано примусові заходи медичного характеру). 

Актуальною проблемою, пов’язаною з відповідністю фактичної 

пеналізації принципу справедливості та презумпції невинуватості, була й 

залишається надзвичайно мала частина виправдовувальних вироків. Варто 

погодитись із висловленою в науковій літературі думкою, що для судової 

системи ще з радянських часів характерний низький відсоток виправдувальних 

вироків, що можна пояснити збереженням радянських традицій кримінального 

процесу, обмеженістю змагальності, особливо на досудовій стадії, наявністю 

інституту додаткового розслідування (у разі браку доказів вини особи суди 

часто повертали справу органам слідства на «додаткове розслідування», де 

часто справа закривалась без ухвалення виправдувального вироку) [253, с. 115]. 

Аналіз судової статистики засвідчив мізерну кількість виправданих осіб за цією 

категорією справ. Так, протягом досліджуваного періоду частка виправданих 
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осіб стосовно всіх осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної сили у 

звітному періоді, становила близько 0,1 % (17). Цей показник дещо збільшився 

протягом останніх років: у 2014 р. – 6 виправданих, 2015 р. – 2, 2016 р. – 3. 

Водночас у справах щодо екологічних злочинів частка виправданих осіб є 

приблизно удвічі меншою за аналогічні показники стосовно всіх осіб. Відтак, 

незважаючи на оновлення кримінально-процесуального законодавства, зміни в 

зазначеній частині пеналізації майже невідчутні. 

Розглядаючи підстави закриття справ цієї категорії, варто зауважити, що 

більше третини їх закривалась у зв’язку з дійовим каяттям – 33,4 %, значна 

частина – на підставі амністії (28,6 %) та у зв’язку зі зміною обстановки 

(22,1 %). У зв’язку з передачею особи на поруки закрито 10,4 % cправ, у зв’язку 

зі смертю – 1,9 %, у зв’язку із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру до неповнолітнього – 0,8 %, за іншими підставами – 2,8 %. Розподіл 

вказаних підстав проілюстровано на рис. 2 (дод. Д). 

Аналіз кількості засуджених за вчинення екологічних злочинів та 

застосованих до таких осіб мір покарання свідчить, що 95,5 % засуджених 

протягом 2004–2016 рр. або були звільнені від покарання, або до них 

застосовано такий вид покарання, як штраф. Інші види покарання, передбачені 

санкціями кримінально-правових норм екологічного характеру, практично не 

застосовуються. Як свідчать наукові джерела, зазначена ситуація 

спостерігалась у судовій практиці й у більш ранніх періодах [97, с.  101; 100, 

с. 12–14]. 

Щодо видів призначених покарань, то до позбавлення волі засуджено 

усього 122 особи (1,0 % від усіх засуджених), з них: на строк в 1 рік – 42 особи; 

на строк понад 1 рік до 2 років включно – 37 особи; понад 2 роки до 3 років 

включно – 24 особа; понад 3 роки до 5 років включно – 15 осіб; понад 5 років 

до 10 років включно – 3 особи; понад 10 років до 15 років включно – 1 особа. 

До альтернативних видів покарання (основних) було засуджено 62,1 % 

осіб. З них до обмеження волі 229 осіб (2,1 % від усіх засуджених), майже всі – 
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до 3 років включно. Арешт у структурі судимості становить 0,7 % (76 

засуджених), громадські робіти – 0,6 % (73 засуджених). 

Одиничними є випадки засудження до позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю (як основний вид покарання) – 10 

осіб, а також до виправних робіт – 2 засуджених. 

Найчастіше ж до засуджених застосовувався штраф – у 58,7 % від 

загальної кількості засуджених. 

Певною мірою така судова практика зумовлена структурою судимості за 

екологічні злочини, що на 96,0 % представлена засудженими за злочини, 

пов’язані з протиправним заволодінням природними ресурсами. Так, майже 

половину (44,0 %) засуджених становлять особи, котрі вчинили незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Частка 

засуджених за незаконну порубку лісу в загальній кількості засуджених за 

екологічні злочини становить 30,0 %, за порушення правил охорони або 

використання надр – 20,0 %, за незаконне полювання – 1,9 %. Зазначені 

злочини належать до невеликої або середньої тяжкості (за винятком ч. 4 ст. 240, 

який є тяжким) та є, на думку правозастосовців, такими, що не становлять 

великої суспільної небезпеки. Злочини, пов’язані із забрудненням або 

знищенням окремих елементів довкілля, які за видами та розмірами покарань є 

більш тяжкими, становлять у структурі судимості за екологічні злочини лише 

1,2 %, а злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки та поводження з 

відходами – 2,9 %. 

На рис. 3 (дод. Д) продемонстровано розподіл засуджених за видами 

вчинених злочинів. 

До 436 засудженим (3,6 %) суди відповідно до ст. 69 КК України 

призначали основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в 

санкціях статей розділу VIII ОЧ КК України, або переходили до іншого, більш 

м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції відповідної статті 

за цей злочин. 
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Звільнено від покарання 36,9 % засуджених осіб, переважна більшість з 

них (93,5 %) – із випробуванням. 

Додаткові види покарання за цією категорією справ практично не 

застосовуються. Так, з усієї кількості засуджених додаткові види покарання 

було обрано лише до 2,8 % засуджених. Найчастіше це була конфіскація майна 

(362 засуджених). До 21 засудженого був застосований штраф.  

Необхідно звернути увагу на одиничні випадки призначення такого 

додаткового покарання, як позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Протягом 2004–2016 рр. такий вид покарання 

було призначено лише 17 засудженим. Водночас законодавцем передбачено 

такий вид покарання у статтях 236, 237, 254 КК України, частинами першими 

статей 239-1, 239-2, 241, 243 КК України, частинами другими статей 238, 239, 

241, 243 КК України, частинами другими, третіми статей 239-1, 239-2 КК 

України. Ці злочини належать до посягань у сфері екологічної безпеки, 

пов’язаних із забрудненням або знищенням окремих елементів довкілля. Як 

правило, вони вчиняються службовими особами (керівниками державних або 

комунальних установ, підприємств або суб’єктами підприємницької діяльності) 

чи спеціально-зобов’язаними особами, тобто такими, на котрих покладено 

обов’язок дотримуватися екологічних нормативів або чиї спеціальні обов’язки 

полягають у забезпеченні необхідного та прийнятного рівня екологічної 

безпеки (при роботі з небезпечними речовинами й відходами, керуванні 

очисними спорудами і т. ін.). Тому застосування позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю справило б на вказану категорію 

осіб потужний запобіжний ефект. 

Проведений нами аналіз судимості за екологічні злочини дав змогу дійти 

висновку про наявність величезного розриву між розмірами та видами 

покарань, що передбачені санкціями кримінально-правових норм екологічного 

характеру, і практикою призначення покарань за злочини цієї категорії. Так, із 

усього переліку покарань, передбачених у відповідних санкціях (штраф; 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 
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громадські роботи; арешт; обмеження волі; позбавлення волі на певний строк), 

та широку альтернативність санкцій норм, що встановлюють відповідальність 

за екологічні злочини, судова практика переважно представлена лише одним 

видом покарання – штрафом. 

Ситуація, що полягає у неузгодженості між погрозою санкції і практикою 

призначення покарання за екологічні злочини, актуалізує два питання: або 

проблема зумовлена недосконалістю правозастосовної діяльності, яка не 

відповідає небезпечності екологічних посягань, або наявна переоцінка тяжкості 

злочинів цієї категорії законодавцем. 

На нашу думку, справедливими є обидва припущення. Так, загальний 

стан судової системи в Україні засвідчує ситуацію, що характеризується 

застосуванням суддями кримінального закону, мотивоване не прагненням 

застосувати до злочинця адекватне покарання, а, досить часто, зумовлене 

потребою задоволення власних приватних інтересів. 

Як зазначалось вище, із усієї кількості справ за екологічні злочини, що 

направляються до суду, майже 20 % справ за різними підставами закриваються 

(найчастіше у зв’язку з дійовим каяттям, на підставі амністії та у зв’язку із 

зміною обстановки). Із решти справ, за якими особи були засуджені, 36,9 % з 

них звільнялись судом від покарання (як правило, з випробуванням). 

У науковій літературі зверталась увага на «безмежний гуманізм» судів за 

цією категорією справ [42, с. 48]. Привертає увагу те, що навіть наявність 

декількох незнятих і непогашених судимостей (дві, три і більше) у злочинців не 

ставала для суду аргументом для застосування до засуджених більш суворого 

покарання у виді позбавлення волі. 

Можна погодитись з В. Д. Філімоновим, який із цього приводу слушно 

зазначає, що «поки більше половини засуджених звільняються від відбування 

покарання... очікувати від кримінального законодавства ефективного 

виконання його запобіжної функції не доводиться» [509, с. 65]. 

Отже, як доводить проведений аналіз стану судимості за екологічні 

злочини, фактична пеналізація здатна не тільки забезпечувати ефективність 
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кримінально-правових заборон, а й певною мірою нейтралізувати їхній 

каральний та запобіжний потенціал. Зазначена ситуація зумовлена закриттям 

судами справ вказаної категорії за різними підставами, надзвичайно широкою 

практикою застосування звільнення від кримінального покарання, а також 

домінуванням у структурі покарання штрафу.  

Водночас фактична караність екологічних посягань є показником 

обґрунтованості та доцільності надання законодавцем злочинам певних видів й 

обсягів покарання. Якщо посиленню покарання в законі відповідає зниження 

покарання на практиці, таку ситуацію вже можна розглядати як сигнал 

законодавцю про «надмірність» пеналізації [183, с. 138–139]. 

Для того щоб суд мав змогу призначити справедливе покарання, 

законодавець повинен визначити справедливу санкцію. Стан фактичної 

пеналізації екологічних злочинів, на наш погляд, певною мірою зумовлений 

конструкцією санкцій кримінально-правових норм екологічного характеру, що 

надмірно розширює сферу судового розсуду та, у свою чергу, істотно підвищує 

корупційний потенціал пеналізації злочинів проти довкілля [460, с. 167]. 

Неадекватність санкції коригується практикою – шляхом незастосування 

самого кримінального закону або надмірно частого, що стає нормою, 

призначення мінімального розміру покарання або покарання, нижче від 

найнижчої межі [199, с. 43]. 

Одним із варіантів розв’язання зазначеної проблеми можуть бути 

впровадження у вітчизняне кримінальне законодавство формалізованих санкцій 

та часткова декриміналізація і депеналізація екологічних посягань, що не 

становлять великої суспільної небезпеки. Це цілком узгоджується із 

загальноєвропейськими науковими підходами до вирішення подібних проблем. 

Показовим в цьому аспекті є Висновок Генерального директорату з прав 

людини та верховенства права РЄ стосовно проекту Закону України № 2897 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

кримінальних проступків» [360], підготовлений на підставі дослідження 

експертів Джеремі Макбрайта, Пітера Павліна та Іви Пушкарової-Гочевої від 6 
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грудня 2016 р. Так, щодо пропозицій стосовно доцільності криміналізації ряду 

адміністративних правопорушень у п. 58 розділу «В. Загальні зауваження» 

Висновку слушно зазначено: «немає впевненості, що деякі із правопорушень, 

запропонованих для перенесення із адміністративних у кримінальні проступки, 

не могли б отримати краще правове врегулювання в межах Кодексу про 

адміністративні правопорушення (хоча і за умови абсолютного судового 

контролю), ніж після перенесення до звичайної системи кримінальної юстиції» 

[52]. 

Інформативним щодо оцінки ефективності діяльності органів 

кримінальної юстиції у сфері протидії екологічній злочинності є порівняння 

показників, які характеризують кількість облікованих кримінальних 

проваджень (справ), виявлених і засуджених за вчинення екологічних злочинів 

осіб (рис. 4 дод. Д). 

Наведена діаграма на рис. 4 дод. Д відображає, починаючи з 2013 р. 

значний розрив у показниках правозастосовної практики щодо екологічних 

злочинів. Так, якщо до 2013 року показники, котрі характеризують кількість 

облікованих кримінальних проваджень (справ), виявлених і засуджених за 

вчинення екологічних злочинів осіб, співвідносились приблизно як 1 : 1,5 : 2, то 

у 2016 році розрив між показниками збільшився максимально – 1 : 1,1 : 5,6. 

Такі зміни можна пояснити, по-перше, повнішою облікованістю екологічних 

злочинів (як і всіх інших), по-друге, істотним зниженням рівня їх виявлення, 

що, очевидно, зумовлено незадовільним станом природоохоронної діяльності 

як органів кримінальної юстиції, так і органів екологічного контролю, котрі 

найчастіше й виявляють вчинені злочини. Така ситуація є результатом впливу 

низки чинників, визначальними з яких є організаційно-управлінські (про що 

йшлось у підрозділі 3.4 дослідження).  

Але, на думку експертів, найголовнішою проблемою слід вважати 

відсутність політичної волі до докорінної зміни системи правоохоронних 

органів та фактичний саботаж реформи нинішніми керманичами 

правоохоронної сфери. Зокрема, вже можна говорити якщо не про повний 
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провал, то про серйозне гальмування реформи МВС. Патрульна поліція стала 

піар-обличчям нової реформи. Однак на ній реформа, фактично, й зупинилася. 

Якщо розібратися, що зроблено із заявленого згідно з концепцією (Стратегія 

розвитку органів внутрішніх справ України та Концепція першочергових 

заходів реформування системи МВС, затверджених розпорядженням КМУ від 

22.10.2014 № 1118-р [323]. – Ю. Т.), то бачимо, що за більшістю пунктів немає 

жодного прогресу [385, с. 87–89]. 

Вплинули на загальну ефективність органів кримінальної юстиції, які, на 

нашу думку, мали б реформуватись як цілісна система у рамках єдиної 

концепції, й законодавчі зміни, що суттєво обмежили повноваження 

прокуратури, зокрема у сфері наглядової діяльності. Конституція України та 

Закон України «Про прокуратуру» характеризує її як окрему єдину систему, 

котра з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та 

держави здійснює функції підтримання публічного обвинувачення в суді, 

представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 

визначені законом, організацію і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням тощо [176; 377]. 

Крім того, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України прокурор є одним із 

гарантів виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального 

провадження [213]. Зауважимо також, що відповідно до ст. 4 Закону України 

«Про основи національної безпеки України» прокуратура є суб’єктом 

забезпечення національної безпеки [375], зокрема й екологічної. 

Проблематиці діяльності органів прокуратури як суб’єкта протидії 

екологічній злочинності були присвячені насамперед докторська дисертація 

Т. В. Корнякової [180], монографічні дослідження інших науковців і автора [12; 

423; 434; 452, с. 129-131; 462, с. 249–255]. 

З огляду на низьку ефективність природоохоронної діяльності органів 

кримінальної юстиції та зазначені повноваження прокуратури актуальною на 

сьогодні є проблема якісної організації та процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням кримінальних проваджень у сфері екології. 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Заслуговує на увагу досвід використання ЄРДР для виконання 

аналітичних і контрольних функцій з використанням інформаційно-

аналітичних можливостей ЄРДР. Зокрема, це стосується перевірки 

правильності кваліфікації екологічних кримінальних правопорушень, а також 

достовірності відповідної інформації в зазначеній системі. Так, у процесі 

використання зазначеної системи процесуального контролю лише протягом 

минулого року встановлено понад 500 фактів неправильної кваліфікації 

злочинів вказаної категорії [412].  

Системний підхід до протидії екологічній злочинності передбачає її 

цілісність, що визначається новими якостями, інтегративними властивостями, 

які виникають у результаті взаємодії і взаємозв’язку утворюючих складових 

елементів, що утворюють систему, зокрема заходів і суб’єктів протидії 

екологічній злочинності. Узгодженість такої системи зумовлюється наявністю 

складної мережі системоутворюючих зв’язків між її елементами, передусім 

координацією діяльності правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії екологічній злочинності, що згідно з ч. 2 ст. 25 Закону України «Про 

прокуратуру» має здійснюватись прокуратурою при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство [377]. 

Правове регулювання координаційної діяльності прокуратури 

здійснюється також наказом Генерального прокурора України «Про 

координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності 

та корупції» від 16.01.2013 № 1/1гн [371] та Положенням про координацію 

діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією, 

затвердженим спільним наказом Генерального прокурора України та керівників 

правоохоронних органів від 26.04.2012 № 43/375/166/353/284/241/290/256 [341]. 

Об’єктами координаційної діяльності прокуратури в екологічній сфері є 

правоохоронні органи відповідного рівня, що є спеціалізованими суб’єктами 

протидії екологічній злочинності, у складі яких діють слідчі апарати чи 

оперативні підрозділи, визначені КПК України та Законом України «Про 
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оперативно-розшукову діяльність». До таких варто віднести: національну 

поліцію, СБУ, Національне антикорупційне бюро України, Державну 

прикордонну службу України тощо. 

Завданнями координації протидії екологічній злочинності є: визначення 

основних напрямів такої діяльності на підставі аналізу її кримінологічних 

показників, зокрема структури, динаміки та прогнозування тенденцій розвитку; 

розробка, узгодження й виконання спільних заходів, спрямованих на своєчасне 

виявлення, розкриття, припинення та запобігання злочинним посяганням на 

довкілля, визначення та нейтралізація зумовлюючих чинників; підготовка 

пропозицій з удосконалення законодавства, спрямованих на підвищення 

ефективності правоохоронної діяльності у сфері охорони довкілля. 

Водночас, з огляду на численні зміни функціональної спрямованості та 

структури органів кримінальної юстиції, актуальними є проблеми щодо 

реалізації координаційної функції прокуратурою, зокрема визначення її 

основних напрямів, принципів, мети, завдань і форм, учасників координації 

правоохоронної діяльності щодо протидії злочинності, ініціаторів скликання 

координаційної наради тощо. 

Важливим аспектом удосконалення відповідних процесів діяльності з 

координації боротьби зі злочинністю є уніфікація процедури, елементами якої 

є: 1) порядок аналізу, прогнозування тенденцій явищ і процесів злочинності та 

боротьби з нею; 2) порядок підготовки і прийняття координаційного рішення; 

3) процес розробки планів узгоджених заходів; 4) порядок визначення 

характеру заходів; 5) порядок контролю й перевірки результатів окремих 

заходів; 6) процес оцінювання ефективності узгодженої діяльності суб’єктів 

[252, с. 18]. 

Вбачається, що названі питання доцільно вирішити на законодавчому 

рівні шляхом доповнення відповідних статей Закону України «Про 

прокуратуру». Крім того, правовий статус прокуратури як координуючого 

органу має бути закріплений у ст. 131
1 
Конституції України. 
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Дискусійним у науковій літературі є питання доцільності існування 

спеціалізованих прокуратур у сфері екології. Як відомо, з 1989 р. у системі 

прокуратури України створено спеціалізовані екологічні підрозділи та виділені 

природоохоронні прокуратури, котрі спеціалізувались виключно на нагляді за 

додержанням і застосуванням законів про охорону навколишнього природного 

середовища. Крім того, наказом Генерального прокурора України від 

04.10.2011 № 173ш створено окремі спеціалізовані прокуратури – Дніпровську 

екологічну прокуратуру (на правах обласної) та шість підпорядкованих їй 

міжрайонних екологічних прокуратур (Дніпропетровську, Запорізьку, 

Київську, Кременчуцьку, Очаківську, Херсонську). Таким чином сформовано 

вертикальну підсистему органів прокуратури, що забезпечує комплексний 

нагляд за додержанням законності у сфері використання й охорони вод та 

відтворення ресурсів головної водної артерії України – річки Дніпро – в межах 

її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, 

прибережних захисних смуг [393, с. 30]. Чинним Законом України «Про 

прокуратуру» передбачено ліквідацію таких спеціалізованих прокуратур. 

Основним аргументом цього кроку було усунення дублювання в роботі 

територіальних і природоохоронних прокурорів. 

Із цього приводу зауважимо, що ліквідація не є найбільш раціональним 

способом вирішення цієї проблеми. Спеціалізовані прокуратури не єдині 

державні органи, повноваження яких мають подібний характер, 

переплітаються, а у певних напрямах – дублюються. Усунути дублювання 

доцільніше було б шляхом чіткого розмежування загальної і спеціальної 

компетенції природоохоронних та територіальних прокуратур і нормативного 

закріплення цього в Положенні про природоохоронну прокуратуру. Зазначені 

пропозиції висувались В. І. Бабенком задовго до ліквідації природоохоронних 

прокуратур [13, с. 197]. 

Слід зазначити, що ч. 6 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» 

передбачає можливість запровадження спеціалізації прокурорів. Доцільність 

спеціалізації підтверджує й вивчення зарубіжного досвіду. Так, у п. 8 
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Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, ухваленої 

Комітетом Міністрів Ради Європи на 724-му засіданні заступників міністрів 6 

жовтня 2000 р., зазначається, що з метою ефективного реагування на поширені 

види злочинності, а саме організованої, необхідно розглядати спеціалізацію як 

пріоритет організації прокурорів з точки зору навчання і кар’єри [387]. 

Варто погодитись із М. Руденком щодо оцінки спеціалізованих 

прокуратур за призначенням і характером діяльності як найдинамічнішого 

елементу прокурорської системи. Зміни економічних, політичних, соціальних 

та інших умов життя суспільства і держави мають викликати необхідність 

ліквідації одних спеціалізованих прокуратур, що виконали свої завдання, та 

утворення інших з метою здійснення нагляду за додержанням законів у тих 

сферах правових відносин, де це стає потрібно [393, с. 31]. 

Наявний кризовий стан довкілля в Україні, необхідність дієвого 

виконання положень «Основних засад (стратегії) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року», розробки відповідних екологічних 

програм, на нашу думку, переконливо свідчать про нагальну потребу у 

створенні спеціалізованих природоохоронних прокуратур. 

Специфіка покладених на прокуратуру функцій в екологічній сфері 

потребує широкого кола знань і високого ступеня обізнаності в цій сфері. 

Видається, спеціалізація прокуратур сприятиме зосередженню уваги на 

конкретному напрямі діяльності, пов’язаному з протидією екологічній 

злочинності, а відтак, якіснішому, повному та ефективному виконанню 

прокуратурою визначених у цій сфері завдань. 

Відтак, викладене свідчить, що прокуратура є спеціалізованим суб’єктом 

протидії екологічній злочинності та веде свою природоохоронну діяльність у 

певних формах прокурорської діяльності за відповідними функціональними 

напрямами, до яких варто віднести: організацію і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням щодо кримінальних правопорушень в екологічній 



 

 

292 

сфері; підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

представництво в суді у випадках порушення інтересів держави у цій сфері. 

Відповідно до чинного законодавства роль прокуратури у протидії 

екологічній злочинності визначають саме функції цього органу в кримінально-

правовій сфері, де прокуратура виступає і як суб’єкт протидії екологічній 

злочинності, і як суб’єкт, уповноважений координувати (узгоджувати, 

спрямовувати) відповідну діяльність інших правоохоронних органів. 

З огляду на позитивний досвід роботи природоохоронних прокуратур в 

Україні та невисокий рівень ефективності правозастосовної діяльності 

природоохоронних і правоохоронних органів у цій сфері, потребує окремого 

вивчення питання доцільності створення спеціалізованих екологічних 

прокуратур. 

Створення спеціалізованих органів прокуратури у сфері екології має 

забезпечити: більшу координованість та узгодженість слідчо-прокурорських 

дій у регіонах, що охоплюють кілька адміністративно-територіальних одиниць; 

посилення взаємодії з правоохоронними й контролюючими органами в 

забезпеченні виконання природоохоронного законодавства; підвищення 

компетентності та якості прокурорської діяльності за рахунок цілеспрямованої 

спеціалізації кадрів. 

 

5.3 Теоретичні проблеми криміналізації та декриміналізації 

екологічних посягань 

 

З урахуванням наведених у підрозділі 5.1 міркувань щодо сутності 

кримінально-правового впливу на екологічну злочинність доцільно детально 

розглянути проблемні питання, що стосуються складових елементів такого 

впливу, зокрема криміналізації екологічних посягань, від чого залежать межі 

кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища та 

значною мірою її ефективність.  
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У кримінально-правовій літературі різним аспектам криміналізації 

приділялась увага у роботах таких відомих науковців, як С. Б. Гавриш, 

Г. А. Злобін, С. Г. Келіна А. П. Коробєєв, В. М. Кудрявцев, П. Л. Фріс, 

А. М. Яковлев та ін. Теорія криміналізації була предметом дослідження у 

кандидатських дисертаціях Д. О. Балобанової [17] та В. А. Лопатіна [255]. 

Окремі питання криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього 

природного середовища було висвітлено у публікаціях В. Ф. Баранівського 

[25], докторській дисертації В. К. Матвійчука [271]. Крім того, криміналізації 

окремих видів екологічних злочинів присвячувались роботи О. В. Мельник 

[275] та публікації автора [452; 462, с. 255–284; 466; 467, с. 62–66; 469, с. 341]. 

Водночас потреба в детальнішому вивченні питань криміналізації та 

декриміналізації екологічних посягань зумовлена необхідністю вивчення 

ефективності кримінально-правового впливу як засобу захисту від діянь, що 

спричиняють погіршення якості природного середовища, та пошуком шляхів 

удосконалення протидії таким злочинам. Саме тому зазначені проблеми є на 

сьогодні актуальними, а відтак потребують додаткових досліджень. 

Аналіз наукових джерел щодо визначень поняття криміналізації [514, 

с. 20–21; 298, с. 161; 128, c. 108; 17, с. 10; 89; 157, с. 65; 162; 255, с. 18; 508] дав 

змогу дійти висновку, що криміналізація може розглядатись у двох аспектах: як 

процес виявлення та визначення суспільно небезпечного діяння як злочинного 

та як результат такої діяльності, підсумком чого є закріплення кримінальної 

відповідальності за відповідне діяння в статті кримінального закону. 

Роботи автора, присвячені проблемам криміналізації браконьєрства, 

ґрунтувались на системному та послідовному аналізі відповідності зазначених 

посягань розроблених кримінально-правовою наукою соціальним і системно-

правовим передумовам криміналізації. На наш погляд, зазначений 

методологічний підхід доцільно застосувати й щодо екологічних злочинів у 

цілому. 

Система вказаних передумов має такий вигляд: принципи, що виражають 

суспільну необхідність і політичну доцільність встановлення кримінальної 
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відповідальності. Їх можна ще назвати соціальними й соціально-

психологічними, тобто принципами, що забезпечують соціальну адекватність 

криміналізації, її припустимість з погляду основних характеристик соціальних 

систем і процесів суспільного розвитку, відповідності кримінально-правової 

норми рівневі, характеру суспільної свідомості та стану громадської думки; 

принципи, які визначають вимоги внутрішньої логічної несуперечливості 

системи норм кримінального права, несуперечливості між нормами 

кримінального й кримінально-процесуального, а також інших галузей права – 

конституційного, господарського, адміністративного, цивільного та ін. [314, 

с. 210]. 

Достатньо високий рівень суспільної небезпечності, що проявляється в 

об’єктивному характері шкоди, яка заподіюється посяганнями цієї категорії 

(екологічна, матеріальна, моральна), є найголовнішою з передумов 

криміналізації. 

Як зазначається в науковій літературі, екологічні злочини є одними з 

найбільш суспільно небезпечних та поширених діянь. У сукупності з іншими 

правопорушеннями в цій сфері та за тяжкістю наслідків вони створюють 

реальну загрозу національній безпеці. Передусім це втілюється у: 

катастрофічному погіршенні якості середовища існування, що призводить до 

зниження середнього віку життя, зростання захворюваності, смертності та 

погіршення генофонду нації; виникненні зон екологічного лиха; деградації 

природних ресурсів, які повинні поновлюватися (родючість ґрунтів, рибних і 

лісових ресурсів); виснаженні ресурсів, що не відновлюються (мінеральної 

сировини, енергоносіїв); підвищенні ризику техногенних катастроф; 

погіршенні якості поверхневих та підземних вод, прибережних вод морів; 

поширенні радіоактивного забруднення; забрудненні повітря й небезпечній 

зміні клімату; забрудненні продуктів харчування [233, с. 148–149]. 

Цінність навколишнього природного середовища визначається, зокрема, 

його здатністю у взаємодії із суспільством з урахуванням довгострокової 
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перспективи виконувати певні функції стосовно людства. До них відносять 

економічну, біологічну та соціальну функції [81; 124]. 

Біологічна (або фізіологічна) функція полягає у підтриманні життя 

людини як біологічного виду завдяки наявності сприятливого для нього 

середовища проживання і життєдіяльності, збереження генофонду, видового 

різноманіття рослинного й тваринного світу. Людина є безпосередньо 

природною істотою, вона підпорядковується біологічним законам і є вищою 

біологічною істотою та, одночасно, складовою глобальної екологічної системи. 

 Економічна функція визначає економічні умови існування людини, а 

також відтворення людини як трудового ресурсу, зокрема формує просторовий 

базис розвитку та розміщення продуктивних сил і розселення населення, а 

також є джерелом природних ресурсів і приймачем відходів виробництва та 

споживання. Отже, економічний аспект соціальної цінності навколишнього 

природного середовища виявляється у його спроможності задовольняти 

матеріальні потреби суспільства. 

Соціальна функція довкілля полягає в забезпеченні формування людства 

як соціуму. Важливими складовими такого формування є вплив навколишнього 

природного середовища на духовний, моральний розвиток людства, здатність 

задовольняти наукові, освітні, виховні, культурні, естетичні та інші потреби 

суспільства. 

Викладене свідчить про неможливість існування людини та суспільства 

поза природним середовищем, від стану якого залежить майбутнє всього 

людства. 

Зважаючи на це, у науковій літературі логічно наголошується на 

доцільності розміщення розділу, що об’єднує екологічні злочини, відразу за 

розділами про державні злочини та злочини проти особи [264, с. 80; 527, 

с. 182]. Адже розміщення екологічних злочинів у структурі ОЧ КК України є 

відображенням ієрархії соціальних цінностей, що охороняються засобами 

кримінального права, та реалізації положень Конституції у кримінальному 

законодавстві, яке відповідно до ст. 3 КК України ґрунтується на Конституції 
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України. Оскільки злочини проти довкілля посягають на найголовніші основи 

біологічного існування людини і є, в кінцевому підсумку, злочинами проти 

особи, доцільно, на думку Г. С. Поліщука розмістити цей розділ четвертим 

[335, с. 31]. 

Зазначені пропозиції доцільні, адже екологічні злочини, наслідками яких 

є погіршення здоров’я населення в результаті руйнування сприятливого 

природного середовища проживання, слід вважати більш небезпечними, ніж 

посягання проти конкретної людини.  

Із таких позицій соціальна цінність довкілля, що охороняється 

кримінальним законом, суттєво зростає. Відповідно підвищується і суспільна 

небезпека екологічних злочинів, що засвідчує необхідність охороняти 

навколишнє середовище кримінально-правовими засобами. 

На це також безпосередньо вказує й КК України, ст. 1 якого зазначає, що 

завданням кримінального законодавства є, зокрема, й охорона довкілля. 

Відтак, спосіб вчинення екологічних посягань якісно характеризує 

небезпечність для довкілля такої поведінки, тобто відображає, як саме було 

вчинено злочин, а також безпосередні прийоми та засоби, використовувані при 

цьому. Розглядаючи фактори, що зумовлюють вибір певного способу вчинення 

злочинів, зазначимо, що «крім свого інтенціонального аспекту (що має бути 

досягнуто) дія має й свій операційний аспект (яким способом це може бути 

досягнуто), що визначається не самою по собі метою, а об’єктивно 

предметними умовами її досягнення» [243, с. 107]. 

Вибір способу вчинення екологічних злочинів зумовлений як факторами, 

що характеризують особу злочинця (морально-психологічними ознаками, 

вміннями та навичками), так і зовнішніми чинниками, зокрема місцем, часом і 

обстановкою вчинення, а також специфікою об’єкта навколишнього 

природного середовища, на який спрямоване посягання. 

У нормах, що встановлюють відповідальність за вчинення екологічних 

злочинів, спосіб їх учинення як кваліфікуюча обставина вказаний у 

диспозиціях шість разів. Зокрема чотири рази йдеться про загальнонебезпечний 
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спосіб вчинення екологічних злочинів, а саме в ч. 3 ст. 239-1
 

«Незаконне 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» КК України, 

ч. 4 ст. 240 «Порушення правил охорони або використання надр» КК України, 

ч. 1 ст. 245 «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» та ч. 2 

ст. 252 «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об’єктів природно-заповідного фонду» КК України. Ще два рази 

зазначено спосіб масового знищення: у ч. 2 ст. 248 «Незаконне полювання» та 

ч. 2 ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом» КК України [207]. 

З огляду на інтенсивність кримінальних практик екологічного характеру, 

зокрема протиправного заволодіння природними ресурсами, можна дійти 

висновку, що така діяльність повною мірою відповідає ознакам «злочинного 

промислу» [127, с. 169] (систематичність, висока прибутковість, терпиме 

ставлення суспільства, легальність такої діяльності у випадку державного 

ліцензування, транснаціональний характер), що також визначає суспільну 

небезпечність екологічних посягань. 

Посягання на довкілля, що не мають національних кордонів, зумовлює 

негативні екологічні зміни в інших країнах.  

Зокрема, такі абіотичні фактори довкілля, як атмосфера та водне 

середовище, характеризуються високим рівнем рухливості, тому окремі 

елементи природного середовища (моря, річки, повітря) не можуть бути 

обмежені кордонами певних держав. Деякі з них знаходяться взагалі зовні 

національного суверенітету (відкрите море, Антарктида, космос). Відтак, 

забруднення таких елементів довкілля в одній країні обов’язково тягне за 

собою негативні наслідки для стану довкілля інших країн, а відтак, і всього 

людства загалом. Тому поступово, слідуючи інстинкту самозбереження і 

замислюючись про безрозсудне відношення до природи та його наслідки, 

людству необхідно приходить до висновку, що процеси взаємодії людини і 

навколишнього середовища повинні бути піддані соціальному регулюванню. 

«Все, що робиться однією державою і багатьма державами спільно в області 
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охорони навколишнього середовища, повинне розглядатися як складові 

частини світової охорони природи» [277, с. 25–26].  

Окремі ознаки суб’єкта екологічних посягань (вік, службове становище, 

стійкість злочинної установки) також впливають на оцінку ступеня їхньої 

небезпечності. Зокрема, у диспозиціях норм, які встановлюють 

відповідальність за вчинення екологічних злочинів, ознаки службового та 

правового становища винної особи зазначені дев’ять разів. Переважно йдеться 

про спеціально зобов’язану чи службову особу. Так, у ст. 237 «Невжиття 

заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення» КК України 

суб’єктом злочину є особа, на котру покладено такий обов’язок; у ч. 3 ст. 243 

«Забруднення моря» КК України – спеціально відповідальні особи; у ч. 1 

ст. 244 «Порушення законодавства про континентальний шельф України» КК 

України – особа, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або 

інших джерел небезпеки в зоні безпеки; у ч. 1 ст. 253 «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля» КК України – службова чи 

спеціально уповноважена особа; у ч. 4 ст. 267-1 «Порушення вимог режиму 

радіаційної безпеки» КК України – службова особа; у ч. 1 ст. 274 «Порушення 

правил ядерної або радіаційної безпеки» КК України – особа, котра зобов’язана 

їх дотримуватися. 

Істотне підвищення рівня небезпеки вчиненого зумовлюється, на думку 

С. Б. Гавриша, такими факторами:  

а) можливістю застосувати технічні (технологічні) засоби та системи, що 

перебувають в оперативному керуванні спеціально зобов’язаної особи; 

б) заподіянням тяжкого й особливо тяжкого, а у разі вчинення 

екологічних деліктів – і важковідновлюваної чи невідновлюваної сукупної 

шкоди; 

в) небезпекою дій особи, пов’язаних із роботою джерела підвищеної 

небезпеки, що може призвести до знищення самих технологічних систем, тощо; 
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г) небезпекою суб’єкта, який здебільшого свідомо ігнорує ризик своєї 

поведінки та має при цьому зазвичай здатність передбачати результати своєї 

діяльності завдяки спеціальній фаховій підготовці та досвіду [61, с. 489].  

У ч. 2 ст. 244 «Порушення законодавства про континентальний шельф 

України» КК України йдеться про іноземців. 

Кваліфікуючими обставинами злочинного браконьєрства є вчинення 

таких дій особою, раніше судимою за злочини цієї категорії (ч. 2 ст. 248–249 

КК України), або вчинене службовою особою з використанням службового 

становища (ч. 2. ст. 248 КК України) [207]. 

Спеціальний рецидив також свідчить про відносно стійкі антисоціальні та 

антиекологічні установки злочинця, а відтак − і більшу суспільну небезпеку.  

Відносна поширеність діяння означає, що воно має бути, з одного боку, 

достатньо поширеним, тобто мати певні загальносоціальні закономірності, з 

другого – не повинне бути надзвичайно поширеним [314, с. 218]. 

Зважаючи на те, що завданням кримінального права є коригувальний 

вплив на певні типи суспільних відносин і формулювання загальних правил, 

розрахованих на неодноразове застосування, екологічні посягання, що 

вимагають криміналізації, мають бути не поодиноким явищем, а поведінкою, 

яка становить певний вид діяльності та має ймовірність повторення у 

майбутньому [440, с. 270]. 

Проте стосовно криміналізації особливо небезпечних посягань назване 

правило має виняток. Щодо екологічних посягань таким винятком є екоцид 

(ст. 441 КК України), наслідками якого є масове знищення об’єктів рослинного 

або тваринного світу, отруєння атмосфери чи водних ресурсів на певній 

території, завдавання такої шкоди навколишньому природному середовищу, 

котра в подальшому може призвести до екологічної катастрофи. Хоча жодного 

випадку притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею не 

сталося з моменту криміналізації такого діяння, з огляду на небезпечність його 

наслідків, створення таким діянням надзвичайно високої загрози для 

природного середовища як основи існування людей і, отже, для існування 
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людства як такого, визнання такого діяння злочинним є доцільним і 

необхідним. У цьому випадку наявна превентивна криміналізація, що 

застосовується ще до того як небезпечні діяння набувають реального 

поширення. 

Крім того, криміналізація екоциду як міжнародного злочину зумовлена 

необхідністю виконання обов’язків держави за міжнародно-правовими 

угодами, основним з яких є Конвенція про заборону військового чи будь-якого 

іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 

18.05.1977 [308]. 

Саме після прийняття Конвенції екоцид у міжнародному кримінальному 

праві став розглядатись як злочин, що загрожує безпеці існування всього 

людства. Необхідність криміналізації та віднесення екоциду саме до цієї 

категорії міжнародних злочинів полягає в тому, що така протиправна 

поведінка, безперечно, може спричинити міжнародні конфлікти і загрози 

міжнародному миру та безпеці. Екологічна катастрофа як наслідок екоциду 

завжди пов’язана з глобальним негативним впливом на навколишнє 

середовище як сферу існування людини в будь-якому районі Землі чи на 

планеті в цілому [286, с. 136].
 

Стосовно екологічних посягань, поширеність яких є очевидною, з 

упевненістю можна стверджувати, що така форма антисуспільної поведінки не 

є випадковою чи одноразовою. 

Щодо верхньої межі криміналізації зауважимо, що протягом останніх 

років кількість облікованих фактів екологічних злочинів становила щороку 

2000–3000 випадків. Водночас число аналогічних адміністративних деліктів 

залежно від їх видової належності перевищує ці показники в десятки й сотні 

разів. Зважаючи на величезну латентність названих посягань, можна зробити 

висновок, що екологічні правопорушення належать до категорії найбільш 

поширених деліктів. 

Очевидно, що криміналізація таких посягань мала б цілком прогнозовані 

наслідки у вигляді дискредитації як кримінального законодавства, так і органів, 
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що його застосовують. Єдиним раціональним вирішенням цієї проблеми є 

звуження сфери кримінальної репресії стосовно окремих категорій екологічних 

посягань, що й було реалізовано у чинному КК України. 

Констатуючи дотримання передумови відносної поширеності, зауважимо, 

що, на думку автора, певні категорії екологічних злочинів, зокрема пов’язані з 

протиправним заволодінням природними ресурсами, потребують часткової 

декриміналізації. 

Найважливішими із системно-правових передумов криміналізації є: 

конституційна адекватність, системно-правова несуперечливість криміналізації 

конкретного діяння, міжнародно-правова необхідність й допустимість 

криміналізації, процесуальна здійсненність переслідування (загальноправові 

системні передумови), відсутність прогалин у законі й ненадмірності заборони, 

визначеність, єдність термінології та повнота складу (кримінально-правові 

системні передумови) [314, с. 228–242]. 

Конституційну адекватність екологічних посягань засвідчують 

положення ч. 1 ст. 3 КК України, згідно з якою КК України ґрунтується на 

Конституції України, яка у статтях 13, 16, 50, 66, 92 визначає права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина (зокрема й екологічні), обов’язки держави та 

відповідні повноваження органів державної влади [207]. 

Розглядаючи процес криміналізації з позиції системності, А. М. Яковлев 

звертає увагу на необхідність його дослідження як частини більш загального 

соціального процесу, що забезпечує впорядкованість суспільних відносин. 

Тому автор розглядає криміналізацію не як односторонній спрямований вплив 

законодавця, а як активну взаємодію між законодавцем і адресатами 

кримінально-правової заборони (правозастосовці та громадяни, котрих 

стосуються ці заборони), що втілюється у відповідних соціально-психологічних 

установках, усталених способах поведінки та інших соціальних якостях, у 

взаємодії з якими реально виявляється дія кримінального права, його 

соціальний ефект [540, с. 48]. 
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Отже, тісно пов’язаними з іншими передумовами, зокрема відносною 

поширеністю діянь, є соціально-психологічні передумови криміналізації 

екологічних злочинів [467, с. 63], тобто такі, що визначають відповідність 

кримінально-правової заборони рівневі та характеру суспільної свідомості. 

Низький рівень культури, у тому числі екологічної її складової, значної 

частини суспільства може бути чинником, що зумовлює негативне ставлення 

до криміналізації найнебезпечніших посягань у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Незважаючи на певні позитивні зрушення в суспільній 

свідомості щодо важливості охорони довкілля, у сучасній Україні доволі 

поширеними залишаються переконання щодо безмежності природних багатств, 

байдуже ставлення до екологічних проблем і правовий нігілізм. Названі 

суб’єктивні чинники зумовлюють традиційно споживацьке, корисливе 

ставлення до навколишнього природного середовища, недооцінку суспільної 

небезпеки та доволі лояльне ставлення до екологічних посягань. 

Водночас значна частина населення позитивно сприймає застосування 

жорстких (і навіть радикальних) заходів до порушників екологічного 

законодавства. Щодо цього варто зауважити, що в наведеній соціальній 

ситуації посилення жорсткості одночасно може призвести до зниження поваги 

до права, тоді як правильне розуміння проблем протидії злочинності підвищує 

повагу до закону. 

Ці переконання, що мають місце в суспільній свідомості та ґрунтуються 

на ненаукових уявленнях про необхідність кримінально-правової заборони, 

зумовлюють і спрямованість пропозицій щодо протидії злочинності як із боку 

окремих громадян, так і на законодавчому рівні. Зокрема, більшість таких 

пропозицій як раніше, так і тепер передбачають розширення обсягу 

криміналізації і посилення тяжкості покарань. 

Оцінюючи цю ситуацію, маємо зазначити, що почуття обурення та 

недостатньої захищеності як реакція суспільної свідомості на поширення 

злочинних посягань можуть стати підґрунтям для пропозицій, що не будучи 

соціально зумовленими, не відповідають завданням і методам протидії 

http://www.pravoteka.ru/enc/4604.html
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злочинності, зокрема криміналізації екологічних злочинів. Як відомо, 

кримінологічні дослідження засвідчили незначний рівень взаємозалежності 

інтенсивності злочинності та суворості призначених покарань.  

Відтак, не просто вид і поширеність певних правопорушень, а їх оцінка 

суспільством і державою – суттєвий фактор, що зумовлює соціальну реакцію на 

факти правопорушень. Так, щодо екологічних посягань спостерігається не 

тільки їх учинення окремими громадянами, а й трансформація цієї діяльності у 

професійний промисел. Нерідко, таким промислом займається велика частина 

селищ, наприклад, рибним браконьєрством на узбережжі Чорного та 

Азовського морів, незаконним видобуванням бурштину – на території окремих 

районів Рівненської, Житомирської, Волинської областей. За словами 

експертів, особи, котрі займаються цим промислом, не тільки не вважають себе 

злочинцями, а й пишаються тим, що в такий спосіб заробляють гроші [523]. 

Оцінку суспільством (принаймні його частиною) вказаної діяльності 

красномовно ілюструє нещодавній збройний конфлікт між співробітниками 

підрозділу Держприкордонслужби «Кам’яне» у Рівненській області та 

місцевими жителями, котрі силою намагались повернути конфісковані 

правоохоронцями засоби та знаряддя для незаконного видобування бурштину 

[389]. Цілком очевидно, що такі люди впевнені в тому, що їхня поведінка не є 

злочинною, а закон, що визначає названий промисел як злочинний, вони 

вважають несправедливим. 

Така ситуація зумовлена, на наш погляд, незбігом соціальних стереотипів 

про злочин та екологічно небезпечну поведінку. Варто зауважити, що 

стереотипи суспільної свідомості характеризуються емоційним забарвленням і 

поляризацією соціального стереотипу. Стосовно процесу криміналізації 

соціальні стереотипи суспільної свідомості зумовлюють поляризацію оцінок 

індивідуальних актів поведінки за принципом «злочинно» і «незлочинно». 

Соціальна зумовленість стереотипів виявляється шляхом дослідження 

стереотипів соціальної думки щодо злочину і злочинця. Зокрема, результати 

такого дослідження, проведеного у Федеративній Республіки Німеччини (ФРН) 
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Г. Смаус з Інституту права та соціальної філософії в Саарбрюкені, дали змогу 

сформулювати висновок: «справжніми» злочинами населення вважає ті, які не 

вчиняються «нормальними» громадянами [314, с. 141]. 

Отже, стереотип злочину і злочинця призводить до стихійної 

декриміналізації в суспільній свідомості низки посягань екологічного 

характеру, адже вони переважно вчиняються «нормальними» (соціалізованими) 

громадянами. Як наслідок, діяння, вже визнані законом злочинними, на 

практиці караються явно непропорційно їх поширенню. 

Так, попри очевидні наслідки екологічних правопорушень, офіційна 

статистика фіксує ситуацію з невисоким виявленням екологічних злочинів. 

Розглядаючи ж пеналізацію екологічних злочинів, варто зауважити, що її 

ступінь є фактичним показником інтенсивності криміналізації екологічних 

посягань. Проведене нами дослідження стану судимості за екологічні злочини 

засвідчило наявність істотного розриву між погрозою санкції і практикою 

призначення покарання. Певною мірою така ситуація зумовлена впливом 

соціально-психологічних чинників, що спричиняють стихійну 

декриміналізацію в суспільній свідомості низки посягань екологічного 

характеру.  

На думку автора, ця ситуація є сигналом для законодавчої 

декриміналізації окремих екологічних посягань, що не становлять великої 

суспільної небезпеки, зважаючи на такі аргументи: з корисливими посяганнями 

на природні ресурси можна вести боротьбу іншими, більш м’якими та дієвими 

(наприклад, адміністративно-правовими) засобами, ніж кримінальне покарання; 

певна частина кримінально-правових заборон у сфері охорони навколишнього 

природного середовища завзято не виконується великою частиною населення; 

доволі велика частина населення негативно ставиться до криміналізації 

найнебезпечніших посягань у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

Про системно-правову несуперечливість криміналізації екологічних 

посягань свідчить міжгалузевий характер охорони довкілля. Насамперед 
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ідеться про взаємозв’язок екологічного й кримінального права, екологізовані 

норми якого мають бланкетний характер і є складовою єдиного цілісного 

механізму забезпечення екологічної безпеки, правового регулювання охорони 

навколишнього середовища, охорони, використання, збереження та 

відтворення природних ресурсів. Це безпосередньо зазначено, зокрема, у ст. 68 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», що 

передбачає можливість притягнення осіб, винних у порушенні законодавства в 

цій сфері, до кримінальної відповідальності [376]. 

Принцип міжнародно-правової необхідності (допустимості) 

криміналізації або декриміналізації конкретного діяння [314, с. 228–240] 

полягає, з одного боку, в необхідності систематичного приведення 

вітчизняного кримінального законодавства у відповідність до взятих на себе 

Україною міжнародних зобов’язань щодо протидії злочинності, а з другого – в 

обов’язковій попередній оцінці запропонованої зміни кримінального закону з 

позицій його відповідності названим зобов’язанням. Крім того, на думку 

Д. О. Балобанової, неприпустима криміналізація діянь, що відповідно до норм 

міжнародного права є допустимими, а раніше криміналізовані діяння такого 

роду підлягають декриміналізації [18, с. 165]. 

Цей принцип криміналізації набув законодавчого закріплення в ч. 1 ст. 3 

КК України, де вказано, що цей Кодекс ґрунтується на «загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного права». 

Варто зауважити, що охорона довкілля належить до небагатьох питань у 

сфері міжнародних відносин, які беззаперечно визнаються загальним благом 

усієї світової спільноти, і тому, з огляду на глобальний характер загрози 

екологічної катастрофи, потребують правового захисту на міжнародному рівні. 

Розглядаючи багатоаспектність цієї проблеми, Н. А. Соколова звертає 

увагу не те, що ставши об’єктом міжнародної уваги, проблема охорони 

навколишнього середовища спричинила неоднозначну реакцію. З одного боку, 

розпочалися пошуки шляхів її розв’язання через різні, деколи такі, що 

видаються фантастичними, науково-технічні проекти (утилізація покривних 
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льодів Антарктиди та Гренландії, транспортування айсбергів). З другого боку, 

були потрібні зусилля, що дали б змогу забезпечити раціональну взаємодію 

суспільства і природи на теперішньому етапі розвитку. Таким чином, великі 

можливості міжнародно-правового регулювання співпраці держав у сфері 

охорони навколишнього середовища ставали дедалі очевиднішими [407, с. 26]. 

Водночас затяжний характер вирішення проблеми міжнародної охорони 

навколишнього середовища, неохоче бажання держав приймати юридично 

обов’язкові норми в цій сфері, розбіжності, які між ними виникають на 

практиці, велике значення природних ресурсів для матеріального життя і 

добробуту держави – свідчення того, що існують труднощі не тільки в 

реалізації норм міжнародного екологічного права, а й у досягненні 

міжнародного консенсусу щодо меж правового регулювання відносин у сфері 

охорони навколишнього середовища [275, с. 97]. 

Основним джерелом міжнародного права навколишнього середовища, 

яке дає змогу закріпити як міжнародний закон не тільки основні принципи 

міжнародного співробітництва у галузі охорони навколишнього середовища, а 

й реальні засоби забезпечення екологічної безпеки, є міжнародний договір. За 

оцінками А. М. Архипова, у теперішній час міжнародна договірна практика в 

области охорони навколишнього середовища налічує до двох сотень загальних 

міжнародних природоохоронних угод, крім того, декілька сотень налічують 

двосторонні природоохоронні угоди [9, с. 51]. 

Однак, попри значну кількість таких угод і широкий спектр відносин, що 

становлять предмет міжнародного екологічного права, актуальною є проблема 

його консолідації та систематизації. Цю проблему не усунули навіть чинні 

еколого-правові акти загального характеру – Стокгольмська декларація з 

навколишнього природного середовища (1972 р.), Декларація Ріо-де-Жанейро з 

навколишнього природного середовища та розвитку (1992 р.), Всесвітня хартія 

природи (1982 р.) тощо. Вони не мають обов’язкової юридичної сили, а тому 

відображені в них принципи природокористування є, по суті, загальними 

рекомендаціями для відповідних держав. Крім того, названі документи 
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залишили поза увагою чимало питань, зокрема тих, що належать до 

забезпечення глобальної екологічної безпеки [59, с. 61]. 

Саме тому в резолюції Міжнародної наукової конференції з проблем 

федералізму (Нью-Йорк, 1992 р.) «Про створення нових організаційних 

структур міжнародного екологічного співробітництва» проголошено ідею 

ухвалення на рівні ООН Всесвітньої екологічної конституції як акта політико-

правового характеру та правової форми закріплення екологічних прав людини 

[526, с. 4]. 

З’ясування питань, що стосуються міжнародно-правової необхідності та 

допустимості криміналізації екологічних посягань, актуалізується 

інтенсифікацією процесів глобалізації. 

Як зазначається в науковій літературі [150], у сучасному глобалізованому 

світі, що становить відкриту економічну систему, незалежно від того, якою 

кількістю природних ресурсів володіє країна, й незалежно від того, які заходи 

застосовуються для захисту навколишнього середовища, все одно під час 

виробництва та споживання товарів і послуг буде порушуватись екологічна 

рівновага, тим самим піддаючи небезпеці здоров’я людей, їхнє життя і життя 

майбутніх поколінь. Наслідки використання природних ресурсів і довкілля на 

території тієї чи іншої країни впливають також на інтереси інших держав, 

особливо сусідніх. Адже екологічні ефекти (зміни умов природного довкілля) 

неможливо обмежити державними кордонами. Вияв екологічного чинника у 

відносинах між країнами в глобалізованому світі можна розглядати за такими 

основними напрямами: міжнародна торгівля, яка сьогодні є одним з основних 

каналів поширення екологічної небезпеки; транскордонне перенесення 

забруднюючих речовин; спільне використання природних ресурсів, їх 

забруднення та виснаження; збройні конфлікти з використанням новітніх 

технологій. 

В умовах глобалізації кожне явище чи процес у певній країні вже не може 

залишатися замкнутим у її межах і розглядатися як приватна 

внутрішньодержавна проблема. Взаємопроникнення соціальних процесів і 
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явищ виявляється у всіх сферах суспільного життя, пов’язуючи воєдино і 

роблячи взаємозалежними найвіддаленіші події та ситуації. Світові тенденції 

щодо зростання споживання практично всіх видів природних ресурсів 

неминуче зумовлюють розширення мережі не тільки легальних, а й 

кримінальних транснаціональних коридорів їх переміщення, що дає достатні 

підстави для висновку про існування міжнародної екологічної злочинності як 

реального явища. 

З огляду на інтенсифікацію глобалізаційних процесів, а також поширення 

екологічних злочинів, що мають транснаціональний характер, ефективна 

протидія екологічній злочинності, у тому числі міжнародному її різновиду, 

потребує міжнародного співробітництва у сфері кримінально-правової охорони 

довкілля. Зокрема, набуває актуальності зведення відмінностей правового 

регулювання між різними країнами до мінімуму та усунення таким чином 

бар’єрів для розвитку міжнародної взаємодії у сфері протидії екологічній 

злочинності. 

Правові засади такої взаємодії ґрунтуються на положеннях п. «к» ст. 3 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991, де серед основних принципів охорони довкілля названо вирішення 

проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого 

міждержавного співробітництва [376]. 

Європейський вектор розвитку України та необхідність узгодженості в 

рамках міжнародної співпраці зумовлюють необхідність застосування 

відповідних міжнародно-правових актів, що впливає й на національне 

законодавство в цілому, і на окремі його інститути, зокрема кримінальне 

законодавство.  

Приєднання до міжнародно-правових угод у сфері кримінально-правової 

охорони довкілля покладає на державу обов’язок реалізації відповідних заходів 

щодо протидії екологічним загрозам світовій спільноті, зокрема побудови 

універсальної та міжнародно узгодженої системи норм, які встановлюють 

кримінальну відповідальність за екологічні злочини. 
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Прикладом узгодженості закону про кримінальну відповідальність із 

міжнародними угодами є доповнення Кримінального кодексу 1960 р. ст. 228-1 

«Забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров’я людей або для 

живих ресурсів моря, або іншими відходами і матеріалами» та подальші зміни в 

ній у зв’язку з ратифікацію СРСР Лондонської конвенції 1972 р. із запобігання 

забрудненню моря скиданням відходів та інших матеріалів, згідно з якою 

кожна держава – учасниця конвенції зобов’язана вживати на своїй території 

належні заходи, спрямовані на запобігання діям, які порушують цей акт, і 

покарання за них [327, с. 68]. 

Відтак кримінально-правовий захист довкілля вимагає узгодженості в 

межах міжнародної співпраці. 

Дослідження кримінального законодавства європейських країн дає 

підстави для висновку, що відповідальність за вчинення екологічних злочинів 

встановлюється або у кримінальних кодексах (переважно), або окремими 

законами. Отже, криміналізація екологічних посягань відповідає передумові 

міжнародно-правової необхідності й допустимості криміналізації. 

Розглядаючи наявність прогалин у кримінально-правових нормах, що 

встановлюють відповідальність за екологічні злочини, а також повноти складу 

злочинів цієї категорії, варто зазначити, що в законодавстві України, а також 

майже всіх зарубіжних країн немає положень, які регламентують критерії та 

процедуру криміналізації діянь. Єдиним серед досліджених кримінальних 

кодексів, де прямо визначені підстави, приводи, умови та порядок 

криміналізації діянь, є КК Іспанії. У його ст. 1 вказано, що суд або суддя, 

отримавши відомості про певні дії чи бездіяльність, які не є караними за 

законом, але заслуговують покарання, повинні утриматися від провадження у 

справі й надати на розгляд уряду доводи, за якими це діяння «вимагає 

застосування кримінальної санкції» [518, с. 90]. 

З огляду на перманентну проблему вдосконалення кримінального 

законодавства, у тому числі шляхом криміналізації діянь, вважаємо за доцільне 

передбачити в національному законодавстві (вочевидь, доречніше це зробити в 
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межах КПК України) обов’язок суду виявляти в ході судового розгляду діяння, 

що, на розсуд суду, потребують криміналізації, та надавати матеріали стосовно 

її обґрунтування відповідним державним органам. Це також стосується 

декриміналізації злочинів, що втратили необхідний для кримінально-правового 

реагування рівень суспільної небезпеки. 

У науковій літературі останніми роками щодо криміналізації екологічних 

посягань було висловлено низку пропозицій. Так, В. Ф. Баранівський пропонує 

криміналізувати такий спосіб забруднення атмосферного повітря, як шум або 

вібрація, доповнивши відповідними словами диспозицію ст. 241 КК України 

[25, с. 106]. Зауважимо, що, на нашу думку, об’єктивна потреба у кримінально-

правовій охороні довкілля від шуму або вібрацій існує, що також підтверджує 

вивчення зарубіжного досвіду в цій сфері (див. підрозділ 5.5 дослідження). 

Проблема шумового забруднення щороку стає дедалі актуальнішою, адже 

перевищення встановлених норм стосовно нього призводить до фізіологічних і 

психологічних негативних наслідків через дію на нервову систему, сон, емоції, 

працездатність. До таких норм Н. Р. Малишева відносить ГОСТ 12.1.003-76 

«Шум. Загальні вимоги безпеки»; ГОСТ 12.1.036-82 «Шум. Допустові рівні у 

житлових і громадських будівлях»; ГОСТ 23337-78 «Шум. Методи 

вимірювання шуму на селищній території і у приміщеннях житлових і 

громадських будівель» [267, с. 15, с. 83]. Дослідження свідчать про 

несприятливий вплив шуму на центральну нервову, серцево-судинну систему й 

органи травлення. Порушення стану функціонування центральної нервової 

системи під впливом шуму призводить до послаблення уваги й працездатності, 

особливо розумової [532, с. 54–55]. Проблема ускладнюється тим, що адаптація 

організму до шумового забруднення неможлива. 

Шум, а також інші способи негативного впливу на довкілля, зокрема 

ультразвук, інфразвук, електромагнітні випромінювання, електричні та магнітні 

поля, іонізуюче, інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання, іонні струми, 

електричні заряди, видиме світло тощо, у сукупності утворюють систему 

фізичних чинників екологічної небезпеки [400, с. 75]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Виходячи з сутності шуму, що породжується коливаннями не тільки у 

газоподібному середовищі, але й твердому та рідкому, говорити про шумове 

забруднення тільки атмосфери, як пропонує В. Ф. Баранівський, навряд чи 

доцільно. 

У диспозиціях кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за екологічні злочини, йдеться про забруднення довкілля 

речовинами, відходами або іншими матеріалами (ст. ст. 239, 241, 243 КК 

України), забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням 

(ст. 237 КК України), екологічне забруднення (ст. ст. 236, 237 КК України) або 

забруднення окремих елементів довкілля (ст. ст. 238, 242 КК України). 

Водночас немає згадок про такий спосіб негативного впливу на довкілля, як 

шум або вібрація. Шляхом наукового тлумачення термінів «екологічне 

забруднення» чи просто «забруднення» можна поширити межі кримінальної 

відповідальності, закріплені в зазначених нормах, і на випадки шумового 

забруднення. Однак для потреб правозастосовної практики в цій сфері 

доцільніше доповнити ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК 

України, де вперше застосовується цей термін, відповідною приміткою, що 

роз’яснювала б зміст терміна «забруднення». Достатньо виваженим є 

визначення «злочинного забруднення довкілля», сформульоване О. В. Мельник 

[277, с. 162]. Ґрунтуючись на цьому визначенні, примітку до ст. 236 

«Порушення правил екологічної безпеки» КК України доцільно сформулювати 

таким чином: «У цьому розділі під забрудненням розуміється діяння, що має 

своїм наслідком небезпечні зміни довкілля та його об’єктів (атмосферного 

повітря, вод, земель і т. ін.) унаслідок виникнення або різкого збільшення у 

природних об’єктах шкідливих, не властивих їм хімічних, фізичних чи 

біологічних агентів (речовин та енергій), рівень яких перевищує допустимі 

граничні розміри, передбачені екологічними нормативами і стандартами». 

На наш погляд, доповнення ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України, що є нормою загального характеру, зазначеною 

приміткою дасть змогу усунути певні прогалини кримінальної охорони 
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довкілля від шуму, вібрацій та шкідливих видів випромінювання, не 

створюючи додаткової кримінально-правової норми. 

Крім того, у науковій літературі обговорювалися пропозиції розширення 

кола кримінально-правових норм цієї категорії шляхом доповнення 

кримінального законодавства України статтею, яка передбачала б 

відповідальність за лісовий тероризм, що є різновидом екологічного тероризму 

[139, с. 38]. 

Обґрунтовуючи криміналізацію лісового тероризму, О. В. Сасов наводить 

такі аргументи: «виходячи із збільшення масштабів лісокористування, 

можливих катастрофічних наслідків від дії на ліс новітніх технологій, а також 

дотримуючись норм міжнародного права» [395, с. 4–5]. 

Варто погодитись із Н. Г. Івановою, що така аргументація не є 

достатньою підставою для доповнення КК України ще однією «мертвою» 

нормою екологічного характеру, адже, по-перше, збільшення масштабів 

лісокористування зовсім не означає зростання кількості терористичних актів, 

по-друге, жодна з норм міжнародного права не встановлює відповідальності за 

лісовий тероризм [139, с. 39]. 

У контексті дослідження такої передумови криміналізації, як відсутність 

прогалин у законі, на нашу думку, варто звернути увагу на проблему 

екологічного зонування (районування). Відповідність кримінального 

законодавства критеріям екологічного зонування розглядалась О. В. Мельник 

[277] та автором щодо браконьєрських посягань [452, с. 54–56]. 

Актуальність такого підходу засвідчують Основні напрями державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки, затверджені постановою ВРУ від 5 

березня 1998 р. Пункт 24 цієї постанови пропонує поділ території країни за 

ступенем екологічної небезпеки на зони, для яких встановлюються нормативи, 

що дозволяють чи забороняють різні види екологічно небезпечної діяльності 

[313].  
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Крім того, важливість охорони таких природних об’єктів закріплена 

конституційно у п. 5, 6, 19 ст. 92, де вказано, що виключно законами України 

визначаються засади використання природних ресурсів, виключної (морської) 

економічної зони, континентального шельфу, екологічної безпеки, правовий 

режим зон надзвичайної екологічної ситуації тощо. 

Як наголошує Л. О. Бондар, у вітчизняній традиції екологічне зонування 

найбільш опрацьоване щодо санітарно-захисних зон, за кордоном це – охоронні 

зони, або зони ризику щодо екологічно небезпечної діяльності в західній 

традиції, а також екологічно ризиковані терени й екологічно небезпечні зони 

для обмеження екологічно небезпечної діяльності. Екологічне районування 

щодо екологічно небезпечної діяльності в Україні майже не набуло 

законодавчого втілення, але на теоретичному рівні такі розробки вже ведуться 

[37, с. 31].  

Відображення в національному законодавстві територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (ПЗФ) як таких, що підлягають особливій 

державній охороні [376], зумовлює доцільність відображення підвищеної 

охоронюваності таких об’єктів і кримінальним законодавством. Так, у ч. 3 

ст. 240 КК України кваліфікуючою обставиною порушення правил охорони або 

використання надр є вчинення таких діянь на територіях чи об’єктах ПЗФ. 

Стаття 246 КК України встановлює відповідальність за незаконну порубку лісу 

в заповідниках, або на територіях та об’єктах ПЗФ, або в інших особливо 

охоронюваних лісах. Диспозиція ч. 1 ст. 248 КК України передбачає 

відповідальність за незаконне полювання в заповідниках або на інших 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, а ст. 252 КК України – за 

умисне знищення або пошкодження територій, узятих під охорону держави, та 

об’єктів ПЗФ. 

Водночас більшість диспозицій кримінально-правових норм, що 

встановлюють відповідальність за вчинення екологічних злочинів, не містить 

жодної вказівки на посилений характер кримінально-правової охорони довкілля 

на територіях та об’єктах ПЗФ і, відповідно, не враховують особливого 
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правового статусу найбільш цінних із природоохоронного, екологічного, 

наукового поглядів природних територій та акваторій, який з огляду на їхню 

унікальність чи типовість наданий таким територіям державою. Те саме 

стосується й зон надзвичайної екологічної ситуації [369]. 

Крім того, варто погодитись із пропозиціями О. В. Мельник, котра, 

ґрунтуючись на концепції виправданого ризику, вважає, що природні об’єкти 

особливої державної охорони характеризуються неприйнятністю такого ризику 

взагалі. Поведінка ж особи (як і наслідки такої поведінки), котра ігнорує таку 

ситуацію, характеризується підвищеною небезпекою, що, відповідно до 

принципів криміналізації, має набути відображення у кримінальному законі. 

Відтак, логічною видається пропозиція щодо доповнення диспозиції ч. 2 

ст. ст. 239, 242, 243 КК України словами «вчинені на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду, в курортних, лікувально-оздоровчих або 

рекреаційних зонах, або у зоні надзвичайної екологічної ситуації». Відповідно, 

з диспозиції ч. 1 ст. 242 КК України необхідно вилучити слово «лікувальних» 

[277, с. 51]. 

На нашу думку, аналогічної редакції потребують ст. 240 «Порушення 

правил охорони або використання надр» КК України і ст. 245 «Знищення або 

пошкодження об’єктів рослинного світу» КК України, частини третя та друга 

яких відповідно мають бути доповнені словами «в курортних, лікувально-

оздоровчих або рекреаційних зонах, або у зоні надзвичайної екологічної 

ситуації». 

Аналіз відповідності екологічних злочинів такій передумові 

криміналізації, як ненадмірність заборони, дав змогу поставити питання щодо 

доцільності існування ст. 250 «Проведення вибухових робіт з порушенням 

правил охорони рибних запасів» КК України. Щодо декриміналізації такого 

діяння зауважував ще в 1989 р. Ю. С. Шемшученко, мотивуючи це тим, що 

«кримінальна відповідальність за відповідне правопорушення… практично не 

застосовується» [527, с. 185]. 
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За оцінками Г. С. Поліщука, згідно з даними судової статистики, з 1989 

по 2004 р. в Україні не зафіксовано жодного випадку засудження осіб, винних у 

вчиненні цього злочину [335, с. 34]. У подальшому, після 2004 р., за 

відомостями ДСАУ за ст. 250 КК України також не засуджено жодної особи. 

Цілком очевидним є необґрунтоване встановлення кримінальної 

відповідальності за такі дії, адже в цьому випадку не дотримано відповідність 

криміналізації діяння вимозі відносної поширеності. Водночас це не становить 

перешкоди для окремих науковців, котрі намагаються обґрунтувати соціально-

правову обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових 

робіт із порушенням правил охорони рибних запасів [279, с. 27–45]. З подивом 

сприймаються висловлювання В. Л. Мельниченко щодо перебування 

зазначеного діяння «у наведених межах: воно має хоча і незначну, але 

тенденцію до поширення» [279, с. 36]. Не зрозуміло, про яку тенденцію 

йдеться, адже автор не підтверджує свою аргументацію жодними 

статистичними даними. 

Зважаючи на викладене, слушною є висловлена в науковій літературі 

думка щодо декриміналізації проведення вибухових робіт із порушенням 

правил охорони рибних запасів із застосуванням до потенційних порушників 

цієї норми адміністративно-правових санкцій. Оскільки склад злочину, 

передбачений ст. 250 «Проведення вибухових робіт з порушенням правил 

охорони рибних запасів» КК України, сконструйовано як формальний, 

доцільно створити аналогічну, без змін у диспозиції, адміністративно-правову 

норму та доповнити нею главу 7 «Адміністративні правопорушення в галузі 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії 

та культури» КУпАП [335, с. 35]. 

Главу 7 КУпАП, на нашу думку, доцільно доповнити ст. 86 (замість 

вилученої на підставі Закону України «Про внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього 

природного середовища» від 06.03.1996 № 81/96-ВР ст. 86 КУпАП [355]) 
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такого змісту: «Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони 

рибних запасів або диких водних тварин».  

Також, на погляд О. В. Мельник, наявність ст. 253 «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля» КК України є виявом 

криміналізаційної надмірності та створює конкуренцію з кримінально-правової 

нормою, що має загальний характер, – ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України. Унаслідок такої конкуренції виникає ситуація, коли одне 

і те саме діяння може каратися істотно різними кримінально-правовими 

засобами [277, с. 43]. Позиція автора видається нам цілком логічною, адже 

ст. 253 КК України встановлює відповідальність за розробку і здачу проектів, 

іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально 

уповноваженою особою без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля 

або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту. Тобто ці дії 

становлять небезпеку, з огляду на створення ними передумов для ймовірних 

аварій і катастроф, загибелі й масового захворювання населення, інших тяжких 

наслідків для людини і довкілля. Водночас така поведінка вже передбачена у 

ст. 236 КК України та закріплена в диспозиції словами «проектування, 

введення в експлуатацію, експлуатація підприємств, споруд, пересувних 

засобів та інших об’єктів». 

Саме тому заслуговує на підтримку пропозиція щодо декриміналізації 

діяння, передбаченого ст. 253 «Проектування чи експлуатація споруд без 

систем захисту довкілля» КК України, і доповнення ст. 236 «Порушення 

правил екологічної безпеки» КК України ч. 1, побудувавши її як склад 

небезпеки [277, с. 58]. 

На наш погляд, диспозицію ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України можна сформулювати таким чином: 

1.Порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил 

екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації і ліквідації підприємств, 
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споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це створило небезпеку для 

життя, здоров’я людей чи довкілля. 

2.Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, екологічне забруднення 

значних територій або інші тяжкі наслідки. 

Однією з проблем правозастосовної практики, яка досліджувалась у 

попередніх публікаціях автора, є неоднозначність підходів до вирішення 

питання, що стосується кількісних критеріїв оцінки шкоди, заподіяної в 

результаті вчинення екологічних злочинів. Розв’язанню зазначеної проблеми 

мала б, на думку автора та інших науковців, сприяти формалізація наслідків 

екологічних посягань [61, с. 282; 452, с. 51]. 

Розглядаючи таку можливість, слід погодитись із висловленою в науковій 

літературі думкою щодо доцільності такої формалізації в екологічних злочинах 

«предметної групи», тобто тих, предметом яких постають окремі природні 

багатства [61, с. 283]. Це й було зроблено відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського 

господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення 

тваринного світу» від 21 січня 2010 р. № 1827-VI [356]. Водночас відповідною 

приміткою доповнено лише ст. 248 КК України, що є не логічним, адже 

аналогічна ситуація спостерігається й щодо застосування статтей 246, 249 КК 

України.  

Названі збитки обраховуються відповідно до спеціальних такс, 

затверджених постановами КМУ та наказами Державного комітету лісового 

господарства України. До них слід віднести такси: для обчислення розміру 

відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі 

мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної 

книги України) [419]; для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним 

вирубуванням і пошкодженням дерев та чагарників до ступеня припинення 

росту [421]; для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами 
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України, іноземцями та особами без громадянства цінних видів водних 

біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України [420]. 

Відтак, пропонується внести примітку до ст. 246 «Незаконна порубка 

лісу» КК України такого змісту: «Істотною шкодою у статтях 246, 248, 249 

цього Кодексу визнається розмір матеріальних збитків, обрахованих за 

таксами для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам 

рослинного та тваринного світу, що у двісті п’ятдесят і більше разів 

перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян». Примітку до ст. 248 

«Незаконне полювання» КК України варто виключити. 

 

5.4 Пеналізація та депеналізація екологічних злочинів 

 

Як зазначалось вище, змістова сторона кримінально-правового впливу на 

екологічну злочинність містить у собі не тільки криміналізацію та 

декриміналізацію суспільно небезпечних посягань на навколишнє середовище, 

а і їх пеналізацію й депеналізацію. Однією з основних умов ефективності 

такого впливу є забезпечення правильного співвідношення зазначених 

елементів на основі врахування реальних соціальних тенденцій. Увага до 

пеналізації посягань екологічного характеру зумовлена необхідністю вивчення 

дієвості заходів кримінального покарання як засобу захисту від діянь, що 

спричиняють погіршення якості природного середовища, та пошуком шляхів 

удосконалення цих заходів. Тому дуже важливим видається їхнє вивчення. 

На відміну від проблем криміналізації та декриміналізації, яким у 

юридичній літературі приділяється значна увага, пеналізація і депеналізація 

залишаються недостатньо дослідженими. Різні правові та політичні аспекти 

пеналізації розглядалися в наукових працях Т. А. Бушуєвої, І. М. Гальперіна, 

П. С. Дагеля, А. П. Козлова, А. І. Коробєєва, В. Н. Кудрявцева, 

Н. Ф. Кузнєцової, Н. А. Лопашенко, А. А. Музики та ін. Питання пеналізації 

посягань на навколишнє природне середовище у вітчизняній літературі 

вивчались фрагментарно. 
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Важливість дослідження проблем караності екологічних посягань для 

України, крім зазначеного вище, зумовлена реформуванням системи протидії 

злочинності відповідно до принципів правової держави, що здійснюється за 

допомогою реалізації кримінальних покарань. 

Варто зауважити, що формальна оцінка суспільної небезпеки злочинів 

проти навколишнього природного середовища відображається в санкціях 

відповідних кримінально-правових норм (розділ VIII ОЧ КК України) за 

допомогою таких засобів, як види і розмір покарання, тобто в кількісній 

стороні криміналізації таких посягань, їх пеналізації [457, с. 179; 481, с. 115]. 

У науковій літературі під пеналізацією розуміють процес визначення 

характеру караності суспільно небезпечних діянь, а також їхню практичну 

караність, тобто процес призначення кримінального покарання в судовій 

практиці [183, с. 137]. Подібним є визначення, сформульоване П. С. Дагелем і 

Т. А. Бушуєвою, котрі під пеналізацією розуміють встановлення в законі та 

реалізацію на практиці видів і розмірів покарань, застосовуваних за злочини 

[88, с. 49]. 

Отже, пеналізація може бути як законодавчою (визначення кримінальною 

нормою виду та меж караності), так і правозастосовною (призначення 

покарання на практиці). 

Стосовно першого виду пеналізації варто зауважити, що проблема 

встановлення видів і розмірів покарань, тобто формування санкцій (як вони 

будуються; чи існують якісь правила, критерії їх створення, якими є межі 

санкцій, яким має бути співвідношення видів і розмірів покарання в них і т. ін.), 

залишаються в теорії кримінального права, за висловлюванням А. П. Козлова, 

«білою плямою». Автор зауважує, що проблему побудови санкцій можна 

розв’язати тільки тоді, коли наука звикне бачити в них систему 

взаємопов’язаних явищ. Більше тридцяти років наука кримінального права 

користується терміном «система санкцій», але і в цьому контексті майже не 

спостерігається руху вперед: немає жодного дослідження, де проблема 

розгляду системи санкцій була хоча б поставлена, не говорячи вже про її 



 

 

320 

розв’язання. По суті, теорія кримінального права, виходячи на проблему 

побудови санкцій, створення його механізму, стикається з двома «білими 

плямами»: із системою санкцій та її побудовою. І не випадково Особлива 

частина кримінального права не вивчає санкцій взагалі, у кращому випадку в 

підручниках і монографіях надається коротке повторення законодавчо 

визначених санкцій. Але це невиправдано тому, що наскільки специфічна 

диспозиція норми, настільки повинна бути і специфічна (в прийнятних межах) 

санкція. Невирішеність цих проблем позначається і на законодавчій, і на 

правозастосовній практиці [164, с. 3].  

Розглядаючи проблему побудови санкцій, варто наголосити, що у 

словниковій літературі термін «санкція» (від лат. sanctio – непорушна 

постанова) має кілька варіантів змістового наповнення: складова частина 

норми права, яка на випадок невиконання норми визначає заходи державного 

впливу, здебільшого у формі примусу; покарання; дозвіл уповноваженої особи 

(прокурора, слідчого судді) на проведення передбачених законом слідчих і 

оперативно-розшукових дій [539, с. 625]. 

Щодо кримінально-правових санкцій слід зазначити, що в науковій 

літературі вирізняють санкції кримінально-правової норми і санкції статті ОЧ 

КК України. Структурною частиною санкції кримінально-правової норми є 

лише санкція статті ОЧ КК України, що обґрунтовується специфікою 

структури КК України, а також його поділу на Загальну й Особливу частини, 

приписи яких перебувають між собою в органічній єдності [112]. Отже, йдеться 

про поняття санкції у вузькому й широкому розумінні відповідно. У нашій 

роботі предметом дослідження є кримінально-правова санкція у вузькому 

розумінні, тобто як частина статті (норми) розділу VIII ОЧ КК України. Саме 

така санкція за змістом і суворістю відображає характер і ступінь суспільної 

небезпеки відповідного злочину проти довкілля. 

У кримінально-правовій літературі наводиться багато різноманітних 

класифікацій санкцій за різними критеріями. Узагальнюючи, наголосимо, що 

залежно від наявності чи відсутності додаткових покарань, санкції поділяються 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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на прості та кумулятивні; за кількістю основних видів покарань – на одиничні й 

альтернативні; за можливістю обрання судом покарання – на абсолютно 

визначені та відносно визначені [461, с. 121]. 

У вітчизняній літературі зазначається, що Кримінальний кодекс України 

містить лише відносно визначені та альтернативні санкції. Відносно 

визначеною є санкція, що передбачає можливість застосування лише одного 

виду основного покарання та визначає його нижню й верхню межі. Розрізняють 

два види відносно визначених санкцій: 1) які передбачають і нижню, і вищу 

межі покарання; 2) що визначають лише верхню межу, нижня межа покарання 

встановлюється згідно з відповідною статтею Загальної частини КК України. 

Альтернативна санкція містить вказівку на два або більше види основних 

покарань, з яких суд обирає лише одне. Альтернативні санкції також мають 

різновиди: 1) передбачають можливість застосування відносно визначеного або 

абсолютно визначеного покарання; 2) містять два або більше відносно 

визначених покарання [209, с. 26–27; 210, с. 46–47]. На думку А. А. Музики та 

О. П. Гороха, українському кримінальному законодавству притаманні й 

кумулятивні санкції – такі, що містять і основне, і додаткове покарання [287, 

с. 81]. 

У санкціях 21 статті, що встановлюють відповідальність за екологічні 

злочини та в сукупності утворюють окремий розділ VIII «Злочини проти 

довкілля», тридцять п’ять є альтернативними, сорок – відносно визначеними, 

п’ятнадцять – кумулятивними.  

Майже всі санкції в розділі є альтернативними. Виняток становлять лише 

п’ять санкцій за злочини, передбачені ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України, ч. 4 ст. 240 «Порушення правил охорони або 

використання надр» КК України, ч. 2 ст. 243 «Забруднення моря» КК України, 

ч. 2 ст. 245 «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» КК 

України, ч. 2 ст. 252 «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під 

охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду» КК України, які є 

одиничними та відносно визначеними. Один із перелічених злочинів (ч. 2 
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ст. 243 КК України) відповідно до ст. 12 КК України є середньої тяжкості, три 

(ст. 236, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 245 КК України) – тяжкими, один (ч. 2 ст. 252 КК 

України) – особливо тяжким. Санкції за такі злочини передбачають можливість 

застосування до винного покарання лише у виді позбавлення волі на певний 

строк. 

Зауважимо, що всі альтернативні санкції встановлені за злочини 

невеликої або середньої тяжкості. Закон у цьому випадку дає можливість суду 

призначити одне із закріплених у санкції видів покарань, яке б відповідало 

ступеню суспільної небезпеки вчиненого та особи винного. При цьому такі 

альтернативні санкції містять різну кількість і види покарань. Найчастіше (20 

разів) у альтернативних санкціях застосовується два види покарання. Зокрема, 

комбінація у виді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк наявна в 

санкціях, передбачених ст. 237 КК України, частинами другими статей 238, 

239, 239-1, 239-2, 241, 242, 246, 253 КК України, частинами третіми статей 239-

1, 239-2, 240 КК України. 

Також два види основного покарання (штраф та обмеження волі) містять 

санкції частини першої статей 239-1, 239-2, 241, 249, 252 КК України, а також 

ст. 254 КК України. Лише ч. 1 ст. 239 КК України містить альтернативну 

санкцію, де штраф поєднаний з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. У ч. 2 ст. 244 КК України передбачено 

покарання у виді штрафу або арешту, а у ч. 1 ст. 253 КК України – позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю поєднано з 

обмеженням волі. 

По три види покарання містять 12 санкцій. У санкціях за злочини, 

передбачені частинами першими статей 240, 243, 244, 245 КК України, а також 

частинами другими статей 240, 248, 249 КК України, такими покараннями є 

штраф, обмеження волі та позбавлення волі на певний строк; за злочини, 

передбачені частинами першими статей 238, 242 та ч. 3 ст. 243 КК України, – 

штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
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діяльністю й обмеження волі; за злочини, передбачені ст. 247 та ч. 1 ст. 248 КК 

України, – штраф, громадські роботи й обмеження волі.  

За вчинення трьох злочинів проти довкілля суд може призначити одне з 

чотирьох видів покарань. Для ч. 1 ст. 246 КК України та ст. 250 КК України це 

– штраф, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, для ст. 251 

КК України – штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк. 

Як юридичні конструкції санкції норм, що встановлюють 

відповідальність за злочини проти довкілля, мають бути логічним 

упорядкуванням нормативного матеріалу, що характеризується як кількісно, 

так і якісно. Якісні характеристики санкцій визначаються переліком 

встановлених у них видів покарань, що відрізняються один від одного за 

набором властивих їм правових обмежень і за потенційним карально-

запобіжним впливом на засудженого. Кількісні – встановленням розміру 

покарань визначених видів. 

Теоретична модель справедливого покарання, на думку 

Ю. Д. Блувштейна, повинна мати такий вигляд: покарання має максимально 

відповідати тяжкості вчиненого злочину та іншим даним із кримінально-

правовим значенням, а насамперед – передбаченим законом пом’якшуючим та 

обтяжуючим покарання обставинам; за різні за тяжкістю злочини та (або) різну 

суспільну небезпечність винного має бути встановлено різне покарання; за 

однакові за тяжкістю злочини з приблизно рівною суспільною небезпечністю 

осіб, котрі їх вчинили, має бути встановлено однакове покарання [34, с. 50]. 

Для того щоб суд, розглядаючи конкретну справу, міг призначити 

справедливе покарання, законодавцеві необхідно встановити справедливу 

санкцію. Цілком очевидно, що принцип справедливості під час призначення 

покарання може бути реалізований лише у випадку, коли він урахований 

законодавцем при конструюванні санкцій ОЧ КК України. Водночас побудова 

санкцій кримінально-правових норм є однією з найскладніших проблем 

законотворчої діяльності в цій сфері. На думку М. І. Мельника, у більшості 
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випадків пропозиції щодо визначення покарання за певний вид злочину (у тому 

числі зроблені за результатами дисертаційних досліджень) не мають під собою 

належної наукової основи й базуються переважно на суб’єктивному баченні 

автором виду та розміру покарання, порівняльному підході санкцій суміжних 

злочинів тощо [273, с. 18]. 

Узагальнивши різні погляди на названу проблему та недоліки, властиві 

кримінально-правовим санкціям, А. А. Музика та О. П. Горох підтримують 

правників у тому, що конструкція санкції має відповідати певним правилам: 

суспільній небезпеці злочинного діяння і поширеності злочинів певного виду, 

бути узгодженою із санкціями за вчинення інших, близьких за видом і 

характером злочинів; вона має надавати можливість індивідуалізувати 

покарання з урахуванням потенційних варіантів вчинення злочину в реальності. 

Вона повинна будуватися на принципах доцільності, обґрунтованості, 

законності, рівності громадян перед законом, вини, справедливості, гуманізму, 

невідворотності кримінальної відповідальності, індивідуалізації покарання та 

економії заходів кримінально-правового впливу. Безумовно, в цьому процесі 

має бути врахований і набутий досвід боротьби зі злочинністю, дані судової 

практики, результати наукових досліджень. Побудова санкцій з урахуванням 

зазначених положень, а також завдяки дотриманню загальноприйнятих правил 

юридичної техніки дозволить на практиці уникнути ситуацій, коли судами 

призначаються різні покарання за злочини, що за багатьма ознаками схожі як 

«близнята». І, навпаки, коли за злочини, що не схожі ні за своїм характером, ні 

за ступенем суспільної небезпеки, призначаються майже однакові вид і міра 

покарання [287, с. 85–86]. 

Проведений нами аналіз санкцій статей розділу VIII «Злочини проти 

довкілля» КК України дав можливість узагальнити недоліки, властиві 

зазначеним санкціям. Серед них найвагомішими є такі: конструкція санкцій не 

завжди враховує характер і ступінь суспільної небезпечності посягання на 

довкілля, а також особливості суб’єкта злочину, що негативно позначається на 

судовій практиці; санкції окремих спеціальних норм (які, за логікою 
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законодавця, мають посилювати відповідальність) передбачають менш суворе 

покарання, ніж санкції загальних норм; спостерігається недотримання правила 

про допустиме співвідношення визначених у санкції основних і додаткових 

покарань, відповідно до якого основне покарання завжди має бути суворішим, 

ніж поєднане з ним додаткове покарання; наявні санкції з великою амплітудою 

між нижчими та вищими межами покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк; не є достатньо обґрунтованим встановлення у санкції великої кількості 

основних видів покарань, які можуть призначатися за один і той самий злочин; 

не завжди узгоджені санкції в основному, кваліфікованому та особливо 

кваліфікованому складах злочинів. 

Так, санкція ст. 236 «Порушення правил екологічної безпеки» КК 

України встановлює покарання за посягання на екологічну безпеку, 

встановлений порядок здійснення оцінки впливу на довкілля, заподіяння шкоди 

життю та здоров’ю людей, тваринному і рослинному світові, довкіллю. Для 

порівняння караності цього злочину з іншими аналогічними посяганнями нами 

було проаналізовано санкції статей, які встановлюють покарання за порушення 

спеціальних правил, що спричинили як один із перелічених у диспозиціях 

наслідків загибель людей. До таких злочинів належать передбачені такими 

статтями ОЧ КК України (поза межами розділу VIII «Злочини проти довкілля» 

КК України): ст. 291 КК України, частинами другими статей 267, 267-1, 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275, 325, 326, 327 КК України, частинами третіми статей 

276, 281, 282, 286, 292 КК України. Санкції названих норм передбачають 

покарання у виді позбавлення волі (найчастіше без інших альтернативних видів 

покарання) максимум до 12 років. В окремих санкціях нижні межі не вказані, 

тобто визначаються відповідно до положень Загальної частини КК України. 

Відповіді щодо причин різного підходу законодавця до встановлення таких 

строків позбавлення волі за вчинення подібних злочинів ми не знайшли. 

Вочевидь, це один із недоліків законотворчої практики. 

Водночас при пеналізації порушень правил екологічної безпеки варто 

враховувати те, що екологічна безпека, як основний безпосередній об’єкт 
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злочину є безпекою двох взаємозалежних систем: об’єкта природи і людини. Їх 

нерозривна дність визначається формулою: «Безпека екосистем – достатня 

підстава безпеки людини (особистої безпеки)» [61, с. 126]. Таким чином, 

настання зазначених наслідків у вигляді загибелі людей неможливе без інших, 

що завдають шкоди об’єктам природи, зокрема шляхом їх екологічного 

забруднення. Відтак, наслідки, що можуть бути завдані цим злочином, є 

кумулятивними (на відміну від інших порушень спеціальних правил, що 

спричиняють загибель людей, наприклад – ч. 3 ст. 86 «Порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами» КК України). Отже, покарання у виді позбавлення 

волі на строк від п’яти до десяти років, на наш погляд, відповідає високому 

рівневі небезпеки зазначеного злочину.  

До інших норм розділу VIII «Злочини проти довкілля» КК України, що 

передбачають у своїх диспозиціях наслідки у вигляді загибелі людей, слід 

віднести статтю 237, частини другі статей 238, 239, 241, 242, 243, 245, 252, 253, 

частини треті статей 239-1, ч. 4 ст. 240 КК України. Більшість із них (за 

винятком ч.  ст. 240 КК України, частин 2 статей 243, 245, 252 КК України) 

передбачають альтернативу основного покарання у виді обмеження або 

позбавлення волі. На нашу думку, з огляду на небезпечність зазначених 

посягань, така альтернатива в санкціях за вчинення екологічних злочинів, які 

мають своїми наслідками (поряд з іншими) загибель людей, є невиправданою. 

Покарання у виді обмеження волі не відповідатиме ні загальній, ні спеціальній 

превенції злочинів. 

Крім того, ст. 236 КК України має загальний характер і підлягає 

застосуванню, коли вчинене діяння не охоплюється конкретними складами 

злочинів, що передбачають посягання на окремі елементи довкілля [297, 

с. 427]. Норми, які встановлюють відповідальність за забруднення окремих 

елементів довкілля (тобто порушення правил екологічної безпеки стосовно 

певного природного об’єкта – земель, атмосферного повітря, вод, моря), 
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містяться у статтях 239, 241–243 КК України та є спеціальними щодо ст. 236 

КК України.  

Також спеціальною щодо ст. 236 КК України є ст. 253 «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля» КК України у частині 

розробки і здачі проектів, іншої аналогічної документації замовнику 

службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов’язкових 

інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію 

споруд без такого захисту [207]. 

Варто зауважити, що в юридичній літературі питання співвідношення 

загальних і спеціальних норм традиційно є предметом дослідження в межах 

проблеми конкуренції кримінально-правових норм [226; 268]. Існування 

спеціальної норми поряд із загальною нормою має, на думку В. М. Кудрявцева, 

практичний сенс лише тоді, коли певна спеціальна норма інакше вирішує 

питання про кримінальну відповідальність порівняно із загальною нормою 

(наприклад, про вид і розмір покарання) [225, с. 248–249]. 

Щодо розглянутих нами норм, то у статтях 239, 241–243, 253 КК України 

законодавець диференційовано підходить до встановлення відповідальності за 

вчинення посягань на довкілля. Якщо в частинах перших ідеться лише про 

створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля, то в частинах 

других зазначених статей – про настання таких наслідків. Зважаючи на 

побудову норм у частинах перших відповідних статей як деліктів небезпеки, 

їхня суспільна небезпека є порівняно з нормами в частинах других, де 

закріплений матеріальний склад злочину, меншою. Водночас наслідки в 

диспозиціях ст. 236 та частинах других статей 239, 241–243, 253 КК України 

практично тотожні.  

Порівняльний аналіз санкцій названих норм дав змогу виявити певні 

неузгодженості санкцій спеціальних норм розділу VIII «Злочини проти 

довкілля» КК України (ст. ст. 239, 241–243, 253 КК України) із санкцією 

загальної норми (ст. 236 КК України). Так, за фактичної тотожності наслідків, 

передбачених частинами другими спеціальних норм, із наслідками в загальній 
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нормі санкції їх істотно різняться як за видами, так і за розміром покарань. Така 

ситуація суперечить правилам конструювання санкцій спеціальних правових 

норм [287, с. 91], адже за однакові за тяжкістю наслідків злочини передбачено 

різні види та розміри покарання. 

Трапляються також неузгодженості санкцій в межах однієї статті. Згідно з 

розробленими кримінально-правовою наукою правилами кваліфікуючі й 

особливо кваліфікуючі ознаки не повинні змінювати відповідну категорію 

злочину (ст. 12 КК України) більше ніж на один ступінь. У ст. 252 «Умисне 

знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів 

природно-заповідного фонду» КК України можемо спостерігати такі зміни 

відразу на два ступені – зі злочину невеликої тяжкості у частині першій 

(передбачене покарання у виді штрафу або обмеження волі) до особливо 

тяжкого злочину у частині другій (передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк від п’яти до дванадцяти років). 

Крім того, варто звернути увагу на наявність у ч. 2 ст. 252 КК України 

дуже широкого діапазону між максимальними і мінімальними строками 

покарання – сім років. На думку Т. А. Леснієвскі-Костарьової, встановлення 

надто широких санкцій – це передумова не подальшої індивідуалізації 

кримінальної відповідальності, а її гіпертрофії [244, с. 333].  

Слушною видається висловлена в літературі позиція, відповідно до якої у 

злочинах, які не є тяжкими (до п’яти років позбавлення волі) інтервал між 

мінімальною та максимальною межами санкції не повинен перевищувати трьох 

років, а в тяжких та особливо тяжких злочинах (до 10 та 15 років відповідно) – 

не більше п’яти років [287, с. 101]. Наведені погляди в цілому заслуговують на 

підтримку і мають бути враховані під час конструювання санкцій. 

При вирішенні проблеми конструювання санкцій не можна оминути 

увагою питання про «ступінчастість» зміни санкцій. Загальновизнаним у теорії 

кримінального права є положення про те, що мінімальна межа санкції норми, 

яка посилює покарання, не повинна перевищувати максимальну межу санкції 

норми, котра встановлює покарання за менш небезпечне діяння [94, с. 149]. 
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Водночас багато авторів припускає побудову «сходів» санкцій «з перекриттям» 

(наприклад, ч. 1 – до трьох років, ч. 2 – від двох до п’яти років, ч. 3 – від 

чотирьох до семи років) [287, с. 102]. 

На наш погляд, остання пропозиція не є доречною, адже конструкція 

кримінально-правових санкцій має унеможливлювати призначення за тяжчий 

вид злочину покарання, що дорівнює або менше, ніж призначене за менш 

тяжкий вид того самого злочину. Адже, за загальним правилом, покарання за 

кваліфікований злочин повинне бути вищим, ніж за некваліфікований. Крім 

того, чіткіше визначення меж покарання не суперечить принципу його 

індивідуалізації, адже кримінально-правова санкція (у широкому розумінні) 

включає не тільки санкцію статті Особливої частини кримінального закону, а й 

ряд положень його Загальної частини: про можливість призначення покарання, 

нижче від найнижчої межі, про конкретні правила призначення окремих видів 

кримінального покарання; про застосування умовного засудження та ін. 

Аналіз кримінально-правових санкцій розділу VIII «Злочини проти 

довкілля» КК України засвідчив, що законодавець під час їх побудови цим 

правилом керувався не завжди. Наприклад, ч. 1 ст. 240 «Порушення правил 

охорони або використання надр» КК України передбачає, зокрема, покарання у 

виді обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий 

строк; частина друга – обмеження волі на строк до трьох років, або 

позбавлення волі на той самий строк; частина третя – обмеження волі на строк 

від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Очевидно, що 

за такого підходу ймовірне призначення за особливо кваліфікований вид 

злочину покарання, що дорівнює покаранню за основний вид злочину – 

обмеження або позбавлення волі на строк два роки. 

Серед аналізованих наявні також статті, що в різних частинах містять 

санкції, однакові за видами й розмірами основного покарання. Прикладом може 

бути ст. 242 «Порушення правил охорони вод» КК України. Перша та друга 

частини статті передбачають як один із варіантів покарання обмеження волі на 

строк до п’яти років. Такий самий недолік властивий і конструкції санкцій у 
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ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом» КК України. Обидві частини статті містять основне покарання у 

виді обмеження волі на строк до трьох років. 

Окремі санкції у статтях розділу (ст. ст. 240, 248 КК України) 

сконструйовані методом «поглинання» [431, с. 760], який характеризується 

диференціацією верхніх меж основного покарання за тотожності нижніх меж. 

У санкціях норм, що встановлюють відповідальність за вчинення злочинів 

проти довкілля, поширена ситуація встановлення єдиних мінімальних меж 

покарання (обмеження або позбавлення волі), що дає можливість суду 

призначати за злочин, який містить кваліфікуючі ознаки, покарання, що 

дорівнює покаранню за злочин з основним складом при подібних 

характеристиках винної особи та приблизно однаковій кількості обставин, які 

пом’якшують або обтяжують покарання.  

Така конструкція санкцій, що настільки розширює сферу судового 

розсуду, на нашу думку, істотно підвищує корупціогенний потенціал 

пеналізації злочинів проти довкілля. 

Як зазначалося, альтернативні санкції аналізованих статей містять різну 

кількість основних видів покарань: два види покарань містять 20 санкцій, 3 

види – 12 санкцій і 4 види – 3 санкції. 

За вчинення трьох злочинів проти довкілля суд може призначити одне з 

чотирьох видів покарань. Для ч. 1 ст. 246 КК України та ст. 250 КК України це 

– штраф, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, для ст. 251 

КК України – штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк. 

В юридичній літературі альтернативність як нормативно-правова форма 

санкцій норм Особливої частини Кримінального кодексу піддавалась критиці 

[431, с. 754]. Аргументом на користь виключення таких юридичних 

конструкцій є незначний загальнопревентивний потенціал цих норм. Адже 

кожний, хто ознайомлюється зі змістом кримінально-правової заборони, має 

чітко уявляти, наскільки небезпечним є його порушення для правоохоронних 
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благ та інтересів. Якщо ж міра відповідальності встановлюється альтернативно, 

тобто за один і той самий злочин передбачається кілька видів покарань, то таке 

уявлення скласти важко. Крім того, логічним обґрунтуванням позиції щодо 

обмеження варіативності основних видів покарань є прагнення до зниження 

корупціогенного потенціалу покарання за рахунок законодавчого обмеження 

кількості варіантів судового рішення стосовно мір покарання засудженого. 

Адже ситуація, коли санкція на вибір суду пропонує чотири і більше видів 

основного покарання, засвідчує дефектність конструкції таких санкцій. 

Водночас надмірна мінімізація в альтернативних санкціях кількості видів 

основних покарань істотно звужує можливості індивідуалізації покарання. Саме 

тому обмеження вибірки основних видів покарань трьома видами має в 

перспективі сприяти підвищенню ефективності пеналізації, наблизивши 

застосування покарання до уявного ідеалу справедливості. 

Побудова окремих санкцій у розділі «Злочини проти довкілля», як 

зазначалося, не відповідає вимогам узгодженості основного та додаткового 

покарання. Необхідно наголосити на тому, що санкція норми, що встановлює 

відповідальність за посягання екологічного характеру, як юридична 

конструкція, що є необхідною умовою забезпечення законодавчої оцінки 

властивого кожному виду покарання рівня караності, не повинна 

конструюватись без урахування логіки побудови системи покарань. Зокрема, 

йдеться про правило, відповідно до якого основне покарання завжди має бути 

більш суворим, ніж поєднане з ним додаткове покарання. 

Прикладами таких дефектних конструкцій є частини перші статей 239-1, 

239-2, 241, 243, 254 КК України, що передбачають як основне покарання 

штраф, а як додаткове – позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю. Але відповідно до ст. 51 КК України штраф є 

менш суворим покаранням. 

Кумулятивними є санкції за злочини, передбачені статтями 236, 237, 254 

КК України, частинами першими статей 239-1, 239-2, 241, 243 КК України, 

частинами першими статей 239-1, 239-2, 241, 243 КК України, частинами 
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другими статей 238, 239, 239-1, 239-2, 241, 243 КК України, частинами третіми 

статей 239-1, 239-2 КК України. 

Досліджуючи кумулятивні санкції, Ю. О. Ткачук вважає за доцільне 

диференціювати їх на два підвиди: а) з обов’язковим застосуванням додаткових 

покарань (або обов’язкова кумулятивна санкція); б) з необов’язковим 

застосуванням додаткових покарань (або факультативна кумулятивна санкція) 

[433, с. 28]. До останнього підвиду варто віднести санкції у ст. 254 КК України, 

частинах перших, других статей 241, 243 КК України, частинах других статей 

238, 239 КК України. У зазначених санкціях передбачено застосування 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого. 

У кримінально-правовій літературі висловлено пропозицію щодо 

виокремлення простих і складних кумулятивних санкцій [287, с. 83]. У простих 

кумулятивних санкціях основне (основні) покарання поєднано з одним 

додатковим покаранням, а в складних кумулятивних санкціях – із кількома 

додатковими покараннями. Усі кумулятивні санкції, встановлені за злочини 

проти довкілля, є простими. Єдиним додатковим покаранням, передбаченим у 

зазначених санкціях, є позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. Цей вид покарання передбачений ст. 55 КК України як 

основне покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання 

на строк від одного до трьох років та встановлюється за вчинення злочинів 

проти довкілля, що вчинюються службовими або спеціально зобов’язаними 

особами.  

Під службовими особами в аналізованому випадку розуміють суб’єктів, 

котрі підпадають під ознаки ч. 2 ст. 364 КК України і використовують своє 

службове становище для вчинення злочину проти довкілля. Це можуть бути 

будь-які службові особи, на котрих покладено обов’язок дотримуватися 

екологічних нормативів або котрі своєю службовою поведінкою створили 

ситуацію невиправданого екологічного ризику. На спеціально-зобов’язаних осіб 

покладено спеціальний обов’язок забезпечувати необхідний і прийнятний 
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рівень екологічної безпеки (при роботі з небезпечними речовинами й 

відходами, керуванні очисними спорудами і т. ін.) [277, с. 105–106]. 

Щодо необхідності врахування особливостей суб’єкта злочину, то 

передбачення в санкції певного виду покарання має бути зумовлено його 

потенційною можливістю найсуттєвіше впливати на особу типового злочинця, 

котрий вчинює відповідні злочини. На нашу думку, такі рішення повинні 

ґрунтуватись на висновках попередньої кримінологічної експертизи щодо 

характеристик особи злочинця. Соціальну зумовленість, а також наукову й 

кримінологічну обґрунтованість кримінального закону вчені розглядають як 

показник його справедливості [431, с. 755]. Тому проведення такої експертизи є 

відображенням рівня правової культури законодавця та його прагнення до 

кримінологічної обґрунтованості видів покарань, що можуть бути застосовані 

за певні види злочинів.  

Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю встановлене за злочини, передбачені статтями 

236, 237, 254 КК України, частинами першими статей 239-1, 239-2, 241, 243 КК 

України, частинами другими статей 238, 239, 241, 243 КК України, частинами 

другими, третіми статей 239-1, 239-2 КК України. Необхідно звернути увагу на 

відсутність у цьому переліку частин других статей 242 та 253 КК України. 

Зазначена ситуація є, вочевидь, нелогічною, якщо врахувати наявність у 

частинах перших цих статей позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як одного з основних покарань. Вивчення справ 

за ст. 242 «Порушення правил охорони вод» КК України дало змогу з’ясувати 

типові характеристики винних осіб, котрі за статусно-правовою ознакою є 

службовими особами – керівниками державних або комунальних установ, 

підприємств чи суб’єктами підприємницької діяльності. Саме тому покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю могло би мати стосовно цієї категорії осіб певний запобіжний 

ефект. 
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Отже, проведений автором системний аналіз проблем пеналізації 

посягань екологічного характеру дав можливість виявити та обґрунтувати 

наявність неузгодженості санкцій окремих норм розділу VIII «Злочини проти 

довкілля» ОЧ КК України з розробленими кримінально-правовою наукою 

правилами конструювання санкцій, а також окреслити шляхи їх подолання. 

Зважаючи на необхідність урахування системних властивостей системи 

покарань, забезпечення співвідношення між ступенем тяжкості злочинів проти 

довкілля й суворістю виду і розміру покарання, що передбачається за його 

вчинення, а також із метою підвищення запобіжного потенціалу пеналізації 

злочинів проти довкілля як складової протидії екологічній злочинності, 

вважаємо за доцільне законодавче коригування відповідних норм. Викладені 

вище концептуальні основи побудови санкцій розглянутих кримінально-

правових норм мають, на думку автора, у перспективі сприяти підвищенню 

ефективності пеналізації, наблизивши застосування покарання за посягання 

екологічного характеру до уявного ідеалу справедливості. 

 

5.5 Кримінально-правова охорона довкілля у законодавстві країн 

Європейського Союзу 

 

Визначення Україною стратегічного курсу на інтеграцію до ЄС 

передбачає й системне вдосконалення і приведення у відповідність з 

європейською правовою, нормативно-методичною та інституціональною базою 

заходів щодо протидії злочинності, у тому числі екологічній. 

Серед найважливіших завдань, які варто визначити в цьому контексті, є 

розроблення напрямів кримінально-правового захисту довкілля. З метою 

ефективного вдосконалення сучасного кримінального українського 

законодавства, що регламентує відповідальність у сфері природоохоронної 

діяльності, слід на постійних засадах проводити моніторинг та порівняльний 

аналіз зарубіжного законодавства з охорони навколишнього середовища. 
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У кримінально-правовій та кримінологічній літературі вивченню 

зарубіжного досвіду кримінально-правової охорони довкілля або окремих його 

елементів приділялась увага у роботах таких вітчизняних науковців, як 

С. Б. Гавриш, О. В. Зражевський, Н. Г. Іванова, М. П. Куцевич, В. К. Матвійчук, 

О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, В. М. Присяжний, М. І. Хавронюк, І. О. Харь та 

ін. 

Водночас потреба в дослідженні законодавчого досвіду певних країн ЄС 

зумовлена необхідністю вивчення ефективності кримінально-правового впливу 

як складової протидії екологічній злочинності. Саме тому зазначені проблеми є 

на сьогодні актуальними, а відтак, потребують додаткових досліджень. 

Одним із головних завдань кримінального законодавства, визначених 

ст. 1 КК України, є правове забезпечення охорони довкілля. Дієвість такої 

охорони залежить, у тому числі, й від наукової обґрунтованості відповідних 

правових норм. Особливої значущості набувають проблеми якісної складової 

кримінально-правових норм, що має забезпечуватись сукупністю вимог, що 

утворюють законодавчу техніку як систему вироблених теорією та практикою 

правил, прийомів і засобів створення ефективних за формою та досконалих за 

змістом законів. 

З огляду на це особливий інтерес у справі удосконалення кримінально-

правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення екологічних 

злочинів, становлять компаративні дослідження, для розв’язання завдань яких 

застосовується переважно порівняльний метод. На думку В. М. Селіванова, 

значення порівняльного методу полягає не у відкритті нових фактів, а в 

науковому пояснюванні вже знайдених, що дозволяє у суспільствознавстві 

замінити експериментальний метод [398, с. 544–545]. У кримінальному праві за 

допомогою цього методу виявляються найдосконаліші правові формули. 

Порівняння в компаративних дослідженнях розуміється як процес 

відображення та фіксації відношень тотожності, схожості у правових явищах 

різних країн, а порівнянню піддається одиничне, особливе й загальне в 

досліджуваних явищах. За словами М. І. Бажанова, застосування цього методу 
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дає можливість оцінити ті чи інші норми кримінального права зарубіжних країн 

на предмет їх використання в нашому законодавстві. Звичайно, не йдеться про 

повне перенесення іноземного права на наш ґрунт, що неприпустимо, але 

окремі його положення можуть бути сприйняті [208, с. 24]. 

Отже, завдяки порівняльно-правовому аналізу доцільно виявити загальні 

риси та певні особливості побудови кримінально-правових норм, що 

встановлюють відповідальність за екологічні злочини, в ЄС та Україні [449, 

с. 92–95]. 

Кримінальне законодавство більшості держав континентальної Європи 

складається з двох шарів: національного кримінального законодавства тих чи 

інших держав і загальноєвропейського кримінального законодавства, 

створеного в межах Ради Європи та ЄС, що у значній частині має пряму дію і є 

пріоритетним щодо національного законодавства держав – членів цих 

інституцій, а частково також держав, які претендують на членство в них [519, 

с. 30]. 

Розглядаючи відповідні кримінально-правові норми країн ЄС, варто 

зауважити, що виокремлення їх у самостійному розділі кримінального кодексу 

характеризується різноманітністю. За класифікацією М. І. Хавронюка, групи 

злочинних діянь, які посягають на довкілля, виділяються в окремі розділи (або 

глави, пункти тощо) Особливої частини кримінальних кодексів багатьох 

європейських держав [518, с. 256]. 

Так, у КК Іспанії (1995 р.) існує розділ XVI «Про злочини, пов’язані з 

управлінням територіями і захистом історичної спадщини і навколишнього 

середовища», в якому містяться глави III «Про злочини проти природних 

ресурсів і навколишнього середовища» і IV «Про злочини, пов’язані з 

охороною флори і фауни». Аналіз відповідних норм засвідчує певні 

особливості їхньої конструкції: з одного боку, вони сформульовані в 

узагальненому вигляді, тобто одна норма передбачає відповідальність за 

посягання на кілька елементів навколишнього середовища; з другого боку, 
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ознаки об’єктивної сторони названих норм характеризуються доволі високою 

деталізацією. 

Наприклад, ст. 325 передбачає кримінальну відповідальність для того, 

«хто, порушуючи закон та інші загальні положення про захист навколишнього 

середовища, спровокує або прямо чи побічно здійснить випромінювання, 

проливання, опромінення, витяг або екскавацію, знесення, шум, вібрацію, 

вилив або зберігання в атмосфері, землі, надрах або наземних, морських або 

ґрунтових водах, включаючи міжкордонні території, збирання вод (каптаж), що 

може заподіяти істотне порушення рівноваги в природних системах» [489]. 

Окремою нормою (ст. 326) визначено обставини, за наявності яких 

«покарання призначається на один щабель вище, незалежно від покарання, яке 

ще може бути призначено за цим Кодексом». До таких обставин віднесено: 

виробництво або діяльність, що ведеться підпільно без розпорядчого дозволу і 

схвалення в адміністративному порядку на їх провадження; невиконання 

розпорядження адміністративної влади про стягнення або тимчасове 

призупинення діяльності, описаної в попередній статті; фальсифікацію або 

приховування інформації щодо аспектів, пов’язаних із навколишнім 

середовищем; створення перешкод для контролюючої діяльності адміністрації; 

створення ризику незворотних ушкоджень або катастрофи; проведення 

незаконного зливу води під час обмежень. 

Як і українське законодавство, КК Іспанії передбачає за екологічні 

злочини покарання, в яких поєднується позбавлення волі з альтернативними 

покараннями. Зокрема для зазначеної ст. 325 це – тюремне ув’язнення на 

термін від шести місяців до чотирьох років, штраф на суму від восьми до 

двадцяти чотирьох місячних заробітних плат і позбавлення права займатися 

певною професією або діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Привертає увагу встановлення достатньо чіткої градації покарання 

залежно від форми вини. Так, ст. 331 містить вказівку такого змісту: «за діяння, 

передбачені в цій главі, покарання призначається на один щабель нижче, якщо 

вони були вчинені з грубої необережності». 
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Як і в українському законодавстві, норми, що встановлюють 

відповідальність за вчинення екологічних злочинів, не зосереджені тільки в 

одному розділі Особливої частини КК Іспанії. Так, норми, які визначають 

відповідальність за підпал або пожежу в лісі чи іншому об’єкті рослинного 

світу (ст. 352–358), розміщені в розділі XVII «Злочини проти колективної 

безпеки». Там само наведені норми, що встановлюють відповідальність за 

злочини у сфері ядерної, радіаційної (ст. 341–345) та біологічної безпеки 

(ст. 349). 

Основним джерелом кримінального права ФРН є Кримінальний кодекс, 

або Кримінальне уложення (Strafgesetzbuch) від 15.05.1871 у редакції від 

13.11.1998 [553]. Необхідність криміналізації нових видів суспільно 

небезпечних діянь, зокрема екологічного характеру, зумовила зміни у 

кримінальному законодавстві ФРН. Істотні зміни було внесено законами «Про 

злочинні діяння проти навколишнього середовища» від 28.03.1980 та «Про 

боротьбу зі злочинністю, пов’язаною з посяганнями на навколишнє 

середовище» від 27.06.1994 до параграфів 321–330 колишнього розділу 28 

кодексу. 

Чинна редакція КК ФРН містить розділ 29 під назвою «Злочини проти 

природного середовища», який об’єднує 13 параграфів, з яких тільки 10 (§ 324–

330а) спрямовані на захист природи, а три мають «технічний» характер – 

визначають загальні поняття Розділу 29 (§ 330d), передбачають підставу 

звільнення від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (§ 330b), вилучення 

предметів і засобів вчинення злочину (§ 330c). 

На відміну від іспанського законодавства, у КК ФРН диференційовано 

відповідальність за посягання на окремі елементи навколишнього середовища. 

Так, параграфи 324–326 містять склади злочинів, пов’язаних із забрудненням 

водоймищ, ґрунтів і повітря. Як і аналогічні норми вітчизняного законодавства 

(зазвичай це – частини перші відповідних статей), значна частина складів щодо 

злочинного забруднення навколишнього середовища сконструйовані як делікти 
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небезпеки, тобто йдеться про створення загрози настання небезпечних 

наслідків. 

Необхідною вимогою під час оцінювання такої небезпеки як кримінально 

караної мають бути реальність і очевидність загрози заподіяння шкоди. Саме 

реальна загроза є відображенням майбутнього ймовірного злочинного 

результату. При цьому негативні наслідки не настають лише завдяки своєчасно 

вжитим заходам або через інші обставини, які не залежать від волі винної 

особи [277, с. 57]. 

Разом із тим окремі склади злочинів сконструйовано як формальні. Так, 

відповідно до диспозиції параграфа 324 «Забруднення водоймищ» покарання 

покладається на того, хто незаконно забруднює водоймище або іншим чином 

невигідно змінює його властивості. Під водоймищем, згідно з параграфом 330d, 

у цій нормі розуміються як наземні водні ресурси та ґрунтові води, так і моря. 

Для застосування норми не потрібно доводити заподіяння шкоди водним 

об’єктам. Достатньо встановлення факту забруднення водного об’єкта з 

порушенням правил, закріплених в інших природоохоронних законах, зокрема 

Законі про організацію водного господарства (WHG), Законі про порядок 

отримання дозволів на скидання стічних вод у водні об’єкти (AbwAG). Як 

наголошується в спеціальній літературі, підставою відповідальності є 

систематичний (регулярний) процес забруднення стічними водами [344]. 

Заслуговує на увагу зарубіжний досвід кримінально-правової охорони 

особливо охоронюваних природних територій. Як зауважує О. В. Мельник, 

практично кожна зі статей, що встановлюють кримінальну відповідальність за 

забруднення довкілля, передбачає в частинах других як кваліфікуючу ознаку 

вчинення таких посягань на території заповідника чи заказника, або в зоні 

екологічного лиха, або в зоні надзвичайної екологічної ситуації. У певних 

випадках такі дії передбачаються окремою статтею [277, с. 48–49]. 

Так, ст. 329 розділу XXIX «Злочинні діяння проти навколишнього 

середовища» КК ФРН встановлює відповідальність за загрозу заподіяння 
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шкоди території, що вимагає особливого захисту від шкідливого впливу на 

навколишнє середовище [553]. 

Також КК Іспанії містить окрему норму (ст. 330) за заподіяння тяжкої 

шкоди одному з елементів охоронюваного навколишнього середовища, що 

становить підвищену цінність. 

Вартий уваги досвід криміналізації небезпечного впливу на навколишнє 

середовище шумів та вібрацій у країнах ЄС. Якщо відповідальність за такі 

діяння у КК Іспанії встановлюється загальною нормою (ст. 325), то КК ФРН 

містить окрему норму – параграф 325а «Створення шуму та вібрацій і 

вивільнення неіонізуючого випромінювання». Відповідальність несе особа, 

котра під час експлуатації установки, особливо виробничого агрегату або 

машини, порушуючи адміністративно-правові обов’язки, створює шум, який 

може поза прилеглою до установки територією заподіяти шкоду здоров’ю 

іншої людини.  

Подібна норма міститься й у КК Австрії (§ 181а «Тяжке спричинення 

шкоди, пов’язане зі створенням шуму») [487]. 

В українському кримінальному законодавстві аналогічних норм немає. 

Істотно відрізняється від вітчизняного законодавства ставлення до 

криміналізації необережних екологічних злочинів. У КК України кримінально-

правові норми цієї категорії сконструйовано за принципом парифікації 

(прирівнювання, порівнювання) умислу та необережності, що відображає 

концептуальний підхід вітчизняного законодавства, на якому переважно 

побудована теорія відповідальності за умисні та необережні злочини. Згідно з 

цим принципом законодавство не містить спеціальних положень про 

обмеження відповідальності за діяння, вчинені з необережності, а сама вона 

принципово допустима без спеціальної на те вказівки в законі (за винятком, 

зрозуміло, випадків, коли цей злочин не може бути вчинений необережно) [277, 

с. 63]. 

Водночас КК Іспанії містить норму (ст. 12), відповідно до якої дії або 

бездіяльність, вчинені з необережності, караються тільки у випадках, 
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спеціально передбачених законом. Аналогічним є зміст параграфа 15 КК ФРН, 

де зазначається, що карається тільки умисна дія, якщо закон прямо не 

передбачає покарання за необережну дію. У розділі 29 КК ФРН необережність 

виділена в окрему частину кожної статті й покарання за неї менш суворе (ч. 3 

§ 324, п. 2 ч. 1 § 324А, ч. 3 § 325, ч. 3 § 325а, ч. 5 § 326, ч. 3 § 327, ч. 5 § 328, ч. 4 

§ 329). 

Кримінально-правові санкції розділу 29 КК ФРН, як правило, 

передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років, а 

за необережні злочини – до трьох років. Відповідно до параграфа 330 

покарання посилюється за особливо тяжкі умисні посягання на природу – до 

десяти років позбавлення волі. Якщо умисне забруднення природи спричинило 

смерть людини, то покарання становитиме до 10 років позбавлення волі (п. 2 

абз. 4 § 330). 

Крім розділу 29 кримінально-правові норми екологічного характеру 

містяться в інших розділах КК ФРН. Так, параграфами 292 «Браконьєрство» та 

293 «Браконьєрський вилов риби» розміщені в розділі 25 «Корисливі злочини». 

Зазначеними нормами карається порушення чужого права на полювання або 

лов риби. Крім того, параграф 294 визначає можливість кримінального 

переслідування осіб, котрі вчинили некваліфіковані види браконьєрських 

посягань, тільки за заявою потерпілого, якщо їх було вчинено родичем або в тій 

місцевості, де особа мала право на полювання чи лов риби в обмеженому 

обсязі.  

Також привертає увагу зміст абз. 2 параграфа 292, де перераховані 

обставини, що обтяжують покарання. Одним із них є вчинення діянь, 

передбачених абз. 1 параграфа 292, у вигляді промислу або регулярно. 

Як і в КК Іспанії, за межі розділу 29 винесено злочини, пов’язані з 

радіоактивними та іонізуючими випромінюваннями (§ 307, 309–312). Зазначені 

статті встановлюють відповідальність за створення небезпеки вибуху під час 

використання ядерної енергії, виготовлення ядерно-технічної установки з 

допущенням помилки, зловживання, вивільнення іонізуючого випромінювання 
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та розміщені в розділі 28 «Загальнонебезпечні злочинні діяння». Водночас 

норми, що передбачають відповідальність за незаконну експлуатацію споруд 

(ядерно-технічної установки) (§ 327), а також незаконне поводження з 

радіоактивними речовинами та іншими небезпечними речовинами і ресурсами 

(§ 328), розміщені в розділі 29. У КК Австрії норми, що встановлюють 

відповідальність за злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки, розміщені 

поряд з іншими нормами екологічного характеру в розділі «Загальнонебезпечні 

злочинні діяння та злочинні діяння проти навколишнього середовища». 

Крім аналізу відповідних положень національних законодавств, варто 

згадати модельні кримінально-правові норми як фактор, що зумовлює 

уніфікацію та універсалісацію кримінального законодавства країн ЄС у сфері 

охорони навколишнього середовища.  

Кримінально-правовий захист довкілля вимагає узгодженості в рамках 

міжнародної співпраці. Кримінальний закон повинен сприяти вжиттю заходів з 

охорони довкілля, передбачених міжнародними угодами. Окремі з цих угод 

передбачають кримінальну відповідальність за їх порушення. Приєднуючись до 

міжнародно-правових угод, держава має втілити в життя заходи, спрямовані на 

протидію явищам, які створюють загрозу інтересам світової спільноти. До цих 

заходів, на думку О. В. Мельник, належить створення узгодженої, 

універсальної системи кримінально-правових заборон. XII конгрес 

Міжнародної асоціації кримінального права (МАКП) у п. 14 ухвалив із цього 

питання таку рекомендацію: «Принциповий розвиток полягає в розробці або 

застосуванні як регіональних, так і всесвітніх конвенцій і кодексів захисту 

навколишнього середовища, які повинні служити моделлю для національного 

законодавства. Ці конвенції повинні зобов’язати держави, що їх підписали, 

застосовувати кримінальні покарання за акти, що є небезпечними для 

навколишнього середовища, і повинні передбачати в цих випадках міжнародну 

співпрацю, включаючи видачу злочинців» [277, с. 37]. 

Так, серед договорів, що передбачають прийняття модельних норм як 

інструменту координації та зближення національних законодавств, привертає 
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увагу Рамкове рішення Ради ЄС 2003/80/JHA «Про кримінально-правову 

охорону навколишнього середовища» від 27.01.2003 [552], прийняте з 

урахуванням Конвенції Ради Європи «Про кримінально-правову охорону 

навколишнього середовища» від 04.11.1998. 

Як відомо, рамкові рішення ЄС ухвалюються з метою зближення 

законодавчих і регламентних положень, встановлених державами-членами як 

інструментів гармонізації кримінального права та суміжних із ним галузей. 

Важливою перевагою таких норм є те, що вони розраховані на випереджальне 

регулювання, адже регламентують питання, які не повною мірою розроблені в 

національних законодавствах. Відтак, модельні норми можуть 

використовуватись з метою не тільки уніфікації національного законодавства, а 

і його вдосконалення. Як глобальні стандарти або інструменти для їх створення 

модельні норми допомагають виявити деформації чинного національного 

законодавства, а також створити засоби протидії впливу консервативних і 

кон’юнктурних факторів [445, с. 247]. 

У цьому контексті Рамкове рішення Ради ЄС «Про кримінально-правову 

охорону навколишнього середовища» визначає такі умисні злочини:  

а) вивільнення, емісія або внесення великої кількості речовин або 

іонізуючої радіації в повітря, ґрунт або воду, що стала причиною смерті або 

заподіяло серйозну шкоду здоров’ю людини;  

b) протиправні вивільнення, емісія або внесення великої кількості 

речовин чи іонізуючої радіації в повітря, ґрунт або воду, що спричинило їх 

суттєве погіршення або створило умови для такого погіршення, або стало 

причиною смерті або серйозної шкоди здоров’ю людини або об’єктів, які 

захищаються (у тому числі пам’яткам культури), власності, тварин або рослин;  

с) протиправні утилізація, переробка, зберігання, транспортування, 

експорт або імпорт відходів, яке стало причиною смерті або серйозної шкоди 

здоров’ю людини, або значної шкоди стану повітря, ґрунту, води, тваринного 

або рослинного світу;  
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d) протиправне введення в експлуатацію фабрик, що провадять 

небезпечну діяльність, яка незалежно від введення їх в експлуатацію заподіює 

чи створює загрозу заподіяння смерті або серйозної шкоди здоров’ю людини, 

або значної шкоди стану повітря, ґрунту, води, тваринного або рослинного 

світу;  

е) протиправні виробництво, переробка, зберігання, використання, 

транспортування, експорт або імпорт матеріалів, які розщеплюються, або 

інших небезпечних радіоактивних речовин, що зумовило чи здатне стати 

причиною смерті або серйозної шкоди здоров’ю людини, або значної шкоди 

стану повітря, ґрунту, води, тваринного чи рослинного світу;  

f) протиправні утримання, піймання, заподіяння шкоди, вбивство або 

торгівля видами дикої флори і фауни чи їх частиною, що захищаються 

національним правом з метою запобігання їх вимиранню;  

g) незаконна торгівля озоноруйнуючими речовинами. 

Стаття 3 Рішення покладає на держави обов’язок визнати злочинами такі 

самі діяння, вчинені з необережності. 

Черговий крок у напрямі вдосконалення кримінально-правових норм на 

рівні ЄС та країн, які входять до нього, був зроблений завдяки прийняттю 

Директиви Європейського парламенту та Ради «Про охорону навколишнього 

середовища кримінальним правом» від 19.11.2008. Держави – члени ЄС 

зобов’язувалися внести низку змін до національного законодавства. Ці зміни 

стосуються кримінальної відповідальності юридичних осіб, відповідальності за 

підбурювання й пособництво, введення нових складів злочинів (у тому числі за 

торгівлю екземплярами охоронюваних видів флори і фауни, їх частинами та 

продуктами, поведінку, що призводить до знищення природних місць 

існування на охоронюваних територіях, виробництво, ввезення, вивезення, 

введення в обіг або використання речовин, що знищують озоновий шар) та 

уточнення вже чинних кримінально-правових заборон, які стосуються 

поводження з відходами, небезпечними речовинами і т. ін. [98]. 



 

 

345 

Водночас п. 12 Преамбули Директиви свідчить, що вона передбачає 

мінімальні правила, і держави-члени вільні у прийнятті та збереженні 

суворіших правил стосовно ефективної кримінально-правової охорони 

навколишнього середовища (наприклад, конструювання складів відповідних 

норм не як матеріальних, а формальних, або як деліктів небезпеки).  

Отже, проведений автором порівняльно-правовий аналіз законодавчого 

досвіду кримінально-правової охорони довкілля окремих країн ЄС ґрунтувався 

на дослідженні норм, що встановлюють відповідальність за вчинення 

екологічних злочинів, у національному законодавстві Іспанії, ФРН та Австрії, а 

також модельних кримінально-правових норм ЄС. Цей аналіз дає можливість 

зробити припущення, що процес удосконалення відповідних норм вітчизняного 

законодавства, у тому числі шляхом криміналізації нових суспільно 

небезпечних посягань на довкілля, не буде обмежений. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки: 

1. Під кримінально-правовим впливом на екологічну злочинність можна 

розуміти діяльність держави в особі уповноважених органів щодо реагування 

на фактично вчинені екологічні посягання шляхом встановлення кримінально-

правових норм, що забороняють таку поведінку й передбачають відповідні міри 

покарання, та інші заходи кримінально-правового характеру стосовно 

порушників таких заборон, а також фактичну діяльність правоохоронних 

органів, спрямовану на практичне застосування зазначених норм. 

2. Запропоновано авторський варіант системи екологічних злочинів, що 

на першому етапі класифікації поділяється за рівнем локалізації об’єктів 

посягання на дві групи: екологічні злочини, які мають узагальнений об’єкт 

посягання, тобто суспільні відносини у сфері охорони навколишнього 

природного середовища в цілому (без конкретизації його окремих елементів) та 

екологічну безпеку; екологічні злочини, що мають локальний об’єкт посягання, 
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тобто суспільні відносини у сфері охорони окремих елементів навколишнього 

природного середовища. Перша група, у свою чергу, може поділятись залежно 

від характеру посягання на такі категорії: злочини міжнародного характеру, що 

посягають на екологічну безпеку людства (ст. 441 КК України); екологічні 

злочини, які полягають у порушенні порядку здійснення оцінки впливу на 

довкілля, правил екологічної безпеки під час виробничої діяльності, що 

заподіяло (або створило небезпеку заподіяння) суттєву екологічну шкоду 

(ст. ст. 236, 253 КК України); злочини у сфері ядерної та радіаційної безпеки 

(ст. ст. 265, 265-1, 267, 267-1, 274 КК України); злочини у сфері біологічної 

безпеки (ст. 326 КК України); екологічні злочини, які полягають у потуранні 

екологічній небезпеці, а саме невжиття заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічного забруднення та приховування або перекручення відомостей про 

екологічний стан або захворюваність населення (ст. ст. 237, 238 КК України); 

злочини у сфері поводження з відходами (ст. 268 КК України). Друга група 

екологічних злочинів залежно від виду локального природного об’єкта, на який 

спрямоване посягання, може бути поділена на: екологічні злочини у сфері 

охорони земель (ст. ст. 239, 239-1, 239-2, 254 КК України); екологічні злочини у 

сфері охорони надр (ст. ст. 240 КК України); екологічні злочини у сфері 

охорони вод (ст. ст. 242, 243 КК України); екологічні злочини у сфері охорони 

атмосферного повітря (ст. ст. 241 КК України); екологічні злочини у сфері 

охорони тваринного світу (ст. ст. 248, 249, 250, 251 КК України); екологічні 

злочини у сфері охорони рослинного світу (ст. ст. 245, 246, 247 КК України); 

екологічні злочини у сфері охорони природних комплексів (екосистем), що 

складаються з різноманітних природних об’єктів (ст. ст. 244, 252 КК України). 

3. Аналіз стану судимості за екологічні злочини дав змогу з’ясувати 

кількісні та якісні показники судової практики в Україні за злочини цієї 

категорії. Встановлено та розраховано абсолютні, середні та відносні 

показники рівня, динаміки (протягом 1989–2016 рр.) та структури судимості 

(протягом 2004–2016 рр.) за екологічні злочини. Проведені розрахунки 

засвідчують наявність значного розриву між розмірами та видами покарань, 
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передбачених санкціями кримінально-правових норм екологічного характеру, і 

практикою призначення покарань за злочини цієї категорії. 

4. Ситуація, що полягає в неузгодженості між погрозою санкції і 

практикою призначення покарання за екологічні злочини, зумовлена як 

недосконалістю правозастосовної діяльності, що не відповідає небезпечності 

екологічних посягань, так і «надмірністю» законодавчої пеналізації злочинів 

названої категорії. Запропоновано розв’язання зазначеної проблеми шляхом 

впровадження у вітчизняне кримінальне законодавство формалізованих 

санкцій, а також часткової декриміналізації та депеналізації екологічних 

посягань, що не становлять великої суспільної небезпеки. 

5. Прокуратура є спеціалізованим суб’єктом протидії екологічній 

злочинності та здійснює свою природоохоронну діяльність у певних формах 

прокурорської діяльності за відповідними функціональними напрямами, до 

яких варто віднести: організацію і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням щодо кримінальних правопорушень в екологічній сфері; 

підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

представництво інтересів держави в суді. 

6. Відповідно до чинного законодавства роль прокуратури у протидії 

екологічній злочинності визначають саме функції цього органу в кримінально-

правовій сфері, де прокуратура виступає як суб’єктом протидії екологічній 

злочинності, так і суб’єктом, уповноваженим координувати (узгоджувати, 

спрямовувати) відповідну діяльність інших органів кримінальної юстиції. 

7. Зважаючи на позитивний досвід роботи природоохоронних прокуратур 

в Україні та невисокий рівень ефективності правозастосовної діяльності 

природоохоронних і правоохоронних органів у цій сфері, потребує окремого 

вивчення питання доцільності створення спеціалізованих екологічних 

прокуратур. 

8. Створення спеціалізованих органів прокуратури у сфері екології має 

забезпечити: більшу координованість та узгодженість слідчо-прокурорських 

дій у регіонах, що охоплюють кілька адміністративно-територіальних одиниць; 
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посилення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами в 

забезпеченні виконання природоохоронного законодавства; підвищення 

компетентності та якості прокурорської діяльності за рахунок цілеспрямованої 

спеціалізації кадрів. 

9. Послідовний аналіз відповідності криміналізації екологічних посягань 

соціальним і системно-правовим передумовам дав можливість дійти висновку 

щодо об’єктивної необхідності кримінально-правової охорони довкілля від 

найбільш небезпечних посягань вказаної категорії. 

10. З’ясовано, що криміналізація екологічних злочинів у цілому 

узгоджується з критерієм відносної поширеності діянь. Винятком із правила 

відносної поширеності є екоцид, превентивна криміналізація якого 

застосовується ще до того як зазначені небезпечні діяння набудуть реального 

поширення, що зумовлено небезпечністю його наслідків, створенням таким 

діянням надзвичайно високої загрози для природного середовища та існування 

людства. Криміналізація екоциду (ст. 441 КК України) як міжнародного 

злочину зумовлена також необхідністю виконання обов’язків держави за 

міжнародно-правовими угодами. 

11. Окремим напрямом кримінально-правового впливу на екологічну 

злочинність є конструювання кримінально-правових норм екологічного 

характеру. Використання при цьому диспозицій бланкетного типу 

характеризується безальтернативністю та спрямоване на побудову цільної та 

ефективної системи правової охорони навколишнього середовища. 

12. Дослідження відповідності криміналізації екологічних посягань 

передумові соціальної адекватності, її узгодженості з характером суспільної 

свідомості та станом громадської думки засвідчило наявність факторів, що 

зумовлюють нерозуміння та несприйняття певною частиною українського 

суспільства кримінально-правових заборон у сфері охорони довкілля. Такими є 

низький рівень культури, у тому числі екологічної її складової, традиційно 

споживацьке ставлення до навколишнього середовища, лояльне ставлення до 

протиправного заволодіння природними ресурсами. 
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13. Стверджується, що соціально-психологічні передумови криміналізації 

значною мірою пов’язані з неузгодженням соціальних стереотипів про 

«класичний» злочин із екологічно небезпечною поведінкою. Такі переконання 

зумовлюють стихійну декриміналізацію в суспільній свідомості низки посягань 

екологічного характеру, адже вони переважно вчинюються «нормальними» 

(соціалізованими) громадянами. Як наслідок, діяння, визнані законом 

злочинними, на практиці караються явно непропорційно їх поширенню. 

14. Вивчення досвіду кримінально-правової охорони довкілля в 

законодавстві країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини, Австрії, Іспанії, 

дало змогу виявити певні прогалини у криміналізації екологічних посягань. З 

метою їх усунення запропоновано доповнити ст. 236 «Порушення правил 

екологічної безпеки» КК України приміткою, що допоможе усунути наявність 

певних прогалин кримінальної охорони довкілля від шуму, вібрацій та 

шкідливих видів випромінювання, не створюючи додаткової кримінально-

правової норми. Зазначену примітку доцільно сформулювати таким чином: «У 

цьому розділі під забрудненням розуміється діяння, що має своїм наслідком 

небезпечні зміни довкілля та його об’єктів (атмосферного повітря, вод, земель 

і т. ін.) унаслідок виникнення або різкого збільшення у природних об’єктах 

шкідливих, не властивих для них хімічних, фізичних чи біологічних агентів 

(речовин та енергій), рівень яких перевищує допустимі граничні розміри, 

передбачені екологічними нормативами і стандартами». 

15. Доведено необхідність урахування при криміналізації екологічних 

посягань принципу екологічного зонування, що має застосовуватись як метод 

визначення територій з особливим режимом природокористування та охорони 

довкілля. У зв’язку з цим наголошено на доцільності доповнення ч. 2 ст. 239, 

ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. ст. 242, 243, 245, ч. 1 ст. ст. 248, 249 КК України 

кваліфікуючими ознаками, що вказували б на вчинення злочину на територіях 

особливої охорони. 

16. Наголошено на невідповідності криміналізації діянь, визначених 

ст. 250 «Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 
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запасів» і ст. 253 «Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту 

довкілля» КК України. Запропоновано декриміналізувати названі злочини. 

17. З огляду на те, що склад злочину, передбачений ст. 250 «Проведення 

вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів» КК України, 

сконструйовано як формальний, доцільно створити аналогічну, без змін у 

диспозиції, адміністративно-правову норму та доповнити нею главу 7 

«Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури» КУпАП, а саме – 

ст. 86 (замість вилученої ст. 86 КУпАП на підставі Закону України «Про 

внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань 

охорони навколишнього природного середовища» від 06.03.1996 № 81/96-ВР) 

такого змісту: «Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони 

рибних запасів або диких водних тварин».  

18. Запропоновано викласти ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України в такому вигляді: 

«1. Порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил 

екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації 

підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. 

2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, екологічне забруднення 

значних територій або інші тяжкі наслідки». 

19. Аналіз проблем застосування норм, що встановлюють 

відповідальність за браконьєрські посягання та незаконну порубку лісу, дав 

змогу дійти висновку щодо доцільності конкретизації розмірів шкоди, завданої 

вчиненням зазначених посягань, що відповідає вимогам системно-правової 

несуперечливості їх криміналізації. Зважаючи на міжгалузевий характер 

охорони довкілля та відсутність реальної альтернативи застосуванню 

бланкетних диспозицій у нормах, що встановлюють відповідальність за 

екологічні посягання, обґрунтовано доцільність уточнення у відповідній 
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примітці джерела обчислення шкоди. Запропоновано внести примітку до 

ст. 246 «Незаконна порубка лісу» КК України такого змісту: «Істотною 

шкодою у статтях 246, 248, 249 цього Кодексу визнається розмір 

матеріальних збитків, обрахованих за таксами для обчислення розміру 

відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам рослинного та тваринного світу, 

що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум 

доходів громадян». У зв’язку з цим примітку до ст. 248 «Незаконне полювання» 

КК України варто виключити. 

20. Проведений автором системний аналіз проблем пеналізації посягань 

екологічного характеру дав змогу дійти висновку щодо неузгодженості санкцій 

відповідних кримінально-правових норм із розробленими кримінально-

правовою наукою правилами конструювання санкцій, а також окреслити шляхи 

їх подолання. 

21. Стверджується, що альтернатива основного покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі в санкціях норм, що передбачають у своїх 

диспозиціях наслідки (поряд з іншими) у вигляді загибелі людей, є 

невиправданою. З огляду на небезпечність зазначених посягань покарання у 

виді обмеження волі не відповідає ні загальній, ні спеціальній превенції таких 

злочинів. Запропоновано у санкціях ст. 237, ч. 2 ст. ст. 238, 239, 241, 242, 253, 

ч. 3 ст. 239-1 КК України вилучити слова «обмеженням волі». 

22. Доведено неузгодженість санкцій спеціальних норм (ст. ст. 239, 241–

243, 253 КК України) із санкцією загальної норми (ст. 236 КК України), адже за 

фактичної тотожності наслідків санкції їх істотно розрізняються як за видами, 

так і за розміром покарань. Виявлено неузгодженість санкцій у межах однієї 

статті (ст. 252 КК України), адже кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки 

не повинні змінювати відповідну категорію злочину більше ніж на один 

ступінь. Наголошено на надто широкому діапазоні між максимальними і 

мінімальними строками покарання. Виявлено норми, санкції яких створюють 

можливість призначення за тяжчий вид злочину покарання, тотожного або 

менш суворого, ніж за менш тяжкий вид того самого злочину (ст. 240 КК 
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України), а також такі, що в різних частинах містять санкції, однакові за 

видами й розмірами основного покарання (ст. ст. 242, 249 КК України). 

Стверджується, що конструкція санкцій, сконструйованих методом 

«поглинання» (ст. ст.  240, 248 КК України), який характеризується 

диференціацією верхніх меж основного покарання за тотожності нижніх меж, 

істотно підвищує корупціогенний потенціал пеналізації злочинів проти 

довкілля. Виявлено норми, санкції яких не відповідають вимогам узгодженості 

основного й додаткового покарання (ч. 1 ст. ст. 239-1, 239-2, 241, 243, 254 КК 

України). Акцентовано на незначному загальнопревентивному потенціалі норм, 

альтернативні санкції яких передбачають чотири види покарань (ч. 1 ст. 246, 

ст. ст. 250, 251 КК України). З огляду на типові характеристики винних у 

вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. ст. 242, 253 КК України, осіб, котрі за 

статусно-правовою ознакою є службовими або спеціально зобов’язаними 

особами, доведено доцільність застосування до засуджених покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що 

могло би мати стосовно цієї категорії осіб певний запобіжний ефект. 

23. З огляду на необхідність урахування системних властивостей системи 

покарань, забезпечення співвідношення між ступенем тяжкості злочинів проти 

довкілля та суворістю виду й розміру покарання, що передбачається за його 

вчинення, а також із метою підвищення запобіжного потенціалу пеналізації 

злочинів проти довкілля як складової протидії екологічній злочинності, 

вважаємо за доцільне законодавче коригування відповідних норм. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що виявилося у розробленні теоретичних кримінологічних 

та кримінально-правових засад протидії екологічній злочинності, зокрема 

цілісної системи наукових поглядів на феномен екологічної злочинності, 

протидію їй, а також формулюванні на цих засадах пропозицій 

кримінологічного та кримінально-правового характеру, спрямованих на 

забезпечення підвищення ефективності протидії екологічній злочинності. На 

підставі цього автором сформульовано такі висновки і пропозиції. 

1. Кримінологічні дослідження екологічної злочинності в Україні мали на 

меті вивчення її окремих складових, що визначались такими критеріями: 

спрямованістю злочинних посягань на певний елемент навколишнього 

середовища; регіональною визначеністю; способом вчинення; 

характеристиками осіб, котрі вчиняють екологічні злочини; суб’єктами 

протидії екологічній злочинності. Вказану тематику вивчали Н. Г. Іванова, 

Т. В. Корнякова, О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, роботи яких й склали 

фундамент цього дослідження. Роботами С. Б. Гавриша та В. К. Матвійчука 

було створено наукову основу для розвитку кримінально-правового напряму 

досліджень проблем протидії екологічній злочинності, що відіграло відповідну 

роль і при розкритті теми цієї дисертаційної роботи. Водночас сучасні 

глобалізаційні процеси, споживацьке ставлення до природи у поєднанні з 

можливостями, що надав людству науково-технічний прогрес, через 

антропогенний і техногенний вплив на екосистему мають наслідком 

транснаціоналізацію та професіоналізацію екологічної злочинності, яка за 

масштабами, руйнівною силою і тривалістю незворотних процесів є найбільш 

небезпечним видом злочинності. Незважаючи на поширеність екологічних 

посягань та надзвичайно високий рівень їх сукупної небезпечності, 

кримінологічні проблеми феномену екологічної злочинності в Україні 

досліджено недостатньо, що не дає змоги повною мірою забезпечити науковий 
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супровід заходів протидії екологічній злочинності. Відтак встановлено, що 

сучасна кримінологічна доктрина й кримінально-превентивна практика 

потребують формування новітньої, концептуально цілісної системи наукових 

знань, спрямованих на деструкцію фундаментальних видових і групових 

детермінантів видозміненої екологічної злочинності в сучасній Україні. 

2. Наявний методологічний інструментарій частково надає науковцям 

нові гносеологічні можливості та перспективи обґрунтування та апробації в 

кримінологічній науці того значного емпіричного доробку, який наразі 

напрацьовано дослідниками феномену екологічної злочинності. Методологічні 

засади вивчення проблем екологічної злочинності в Україні зумовлено 

специфікою обраної теми, об’єктом і предметом дослідження, його метою і 

завданнями. Доведено, що оптимальну композицію прийомів пізнання 

кримінологічних проблем екологічної злочинності може скласти 

компліментарно застосовувані закони та категорії діалектичного детермінізму у 

поєднанні з положеннями соціального конструктивізму та соціального 

натуралізму на основі широкого використання загальнонаукових і конкретно-

наукових методів наукового дослідження, зокрема формально-логічних, логіко-

догматичних, компаративістських, історичних, структурно-функціональних 

методів, а також методів системного аналізу, експертних оцінок, 

інтерв’ювання, контент-аналізу, статистичного аналізу та моделювання. 

3. Обґрунтовано наукову позицію, згідно з якою під екологічним 

злочином можна розуміти суспільно небезпечне, кримінально протиправне 

діяння, що вчинене суб’єктом злочину та посягає на суспільні відносини у 

сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища як сукупності природних і природно-соціальних умов та процесів, 

а також охорони, використання, збереження й відтворення природних ресурсів.  

4. Запропоновано авторську дефініцію поняття «екологічна злочинність» 

як соціального явища, що має небезпечний для суспільства об’єктивно-

функціональний, соціально-конструктивний характер і проявляє себе в 

поведінці, яка заборонена кримінальним законодавством та посягає на 
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навколишнє природне середовище чи його окремі об’єкти, екологічну безпеку 

та природні ресурси, створюючи небезпеку біологічним основам існування 

людства.  

5. З’ясовано абсолютні, середні та відносні показники, зокрема рівень, 

інтенсивність, динаміку, структуру і географію екологічної злочинності в 

Україні:  

– протягом 2002–2016 рр. було обліковано 34 374 екологічні злочини,                

у середньому 2292 злочини щорічно;  

– питома вага екологічної злочинності в загальній структурі злочинності 

є стабільно незначною (0,28–0,67 %), її зростання зумовлене тим, що 

збільшення рівня екологічних злочинів суттєво випереджає зростання 

абсолютних показників загальної злочинності; середнє значення вказаного 

показника становить 0,47 %; 

– спеціальний коефіцієнт екологічної злочинності перебуває в межах від 

2,6 до 9,9 злочинів на кожні 100 тис. осіб (у середньому – 5,1), його стабільне 

зростання протягом усього аналізованого періоду зумовлене не тільки 

збільшенням абсолютних показників облікованих екологічних злочинів, а й 

стабільним зменшенням кількості наявного населення;  

– розраховано середній темп зростання екологічних злочинів (1,085); 

аналіз показників динаміки екологічної злочинності засвідчує хвилеподібні 

зміни в кількості зареєстрованих злочинів на тлі стійкої загальної тенденції до 

їх зростання – за п’ятнадцятирічний період аналізу масив облікованих 

екологічних злочинів зріс на 213 %;  

– структуру екологічної злочинності утворюють злочини проти 

екологічної, ядерної, радіаційної, біологічної безпеки – 1,9 %, злочини у сфері 

охорони земель – 4,8 %, злочини у сфері охорони надр – 18,6 %, злочини у 

сфері охорони вод – 1,1 %, злочини у сфері охорони атмосферного повітря – 

0,9 %, злочини у сфері охорони тваринного світу – 27,7 %, злочини у сфері 

охорони рослинного світу – 44,1 %, злочини у сфері охорони природних 

комплексів – 0,9 %;  
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– найбільші значення спеціальних коефіцієнтів екологічної злочинності 

мають Рівненська (22), Херсонська (16,9) та Житомирська (14,6) області; 

найвищі показники інтенсивності незаконної порубки лісу виявлено у 

Херсонській, Івано-Франківській та Волинській областях; щодо порушення 

правил охорони або використання надр такими є Рівненська, Житомирська та 

Івано-Франківська області; стосовно незаконного зайняття рибним, звіриним 

або іншим водним добувним промислом – Полтавська, Черкаська та 

Херсонська області. 

6. Запропоновано авторську інтерпретацію латентності екологічних 

злочинів. Виявлено основні її об’єктивні та суб’єктивні фактори. Об’єктивними 

факторами природно-латентних екологічних злочинів є: відсутність чітко 

визначеної, персоніфікованої потерпілої сторони, яка була б заінтересована в 

інформуванні правоохоронних органів щодо вчинення екологічних злочинів; 

вчинення більшості категорій екологічних злочинів переважно за межами 

населених пунктів; неочевидний і швидкоплинний характер вчинення 

зазначених злочинів та їхніх наслідків. До суб’єктивних факторів природно-

латентних екологічних злочинів належать: упевненість у неналежному 

реагуванні на повідомлену правоохоронним органам інформацію; усталені 

традиції природокористування; стійкі деформації, орієнтовані на корисливе 

отримання доходів від протиправних промислів; деформації та нерозвинутість 

екологічної культури у значної частини населення. 

7. Найвагоміший об’єктивний фактор штучно-латентних екологічних   

злочинів – диспропорції між функціональними обов’язками співробітників 

правоохоронних органів і можливістю їх виконання. Певні об’єктивні фактори 

визначають суб’єктивні фактори штучної латентності екологічної злочинності, 

якими є: небажання реєструвати злочини, що досить складно розкрити та (на 

думку співробітників) не мають судової перспективи; корупційні мотиви 

приховування злочинів; недбале ставлення до своєї роботи, спричинене 

лінощами або іншими обставинами. 
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8. Застосування методу експертних оцінок дало можливість встановити, 

які види латентності найхарактерніші для окремих видів екологічних злочинів, 

а також визначити фактичну частку екологічної злочинності у структурі 

загальної злочинності, яка становить – 10,6 %. Рівень латентності злочинного 

забруднення довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, побутовими відходами 

тощо) оцінений у 74,0 %; латентності знищення або пошкодження об’єктів 

рослинного світу, природно-заповідного фонду – 79,1 %; латентності 

браконьєрства, незаконної порубки лісу, незаконного видобування корисних 

копалин – 72,7 %. 

9. Кримінологічний аналіз осіб, які вчиняють екологічні злочини, допоміг 

визначити типові риси цієї категорії осіб: майже завжди це особи чоловічої 

статі (98,1 %) віком від 18 до 50 років (85,4%), громадяни України (99,5 %) з 

повною загальною середньою або базовою загальною середньою освітою 

(64,1 %), які найчастіше є працездатними, що не працюють і не навчаються 

(62,2 %), або безробітними (16,2 %). Визначено специфічні ознаки осіб, які 

вчинили екологічні злочини: значна частка осіб, які вчинили злочини у складі 

групи; невисокий рівень рецидиву; майже повна відсутність осіб, котрі вчиняли 

екологічні злочини у стані сп’яніння. 

10. Запропоновано два варіанти типології осіб, які вчиняють екологічні 

злочини, за критеріями адаптивної спрямованості, а також інтенсивності та 

стійкості злочинної поведінки. За критерієм адаптивної спрямованості 

виокремлено й охарактеризовано агресивно-деструктивний та адаптивний типи 

екологічного злочинця; за критерієм інтенсивності та стійкості злочинної 

поведінки – ситуативний, звичний та професійний типи екологічного злочинця. 

У структурі ситуативного типу екологічного злочинця виокремлено та надано 

опис «сімейному» та необережному підтипам, а в структурі професійного типу 

– «промисловику», «легальному» та «посадово-організаторському» підтипам 

екологічного злочинця. За результатами контент-аналізу джерел процесуальної 

кримінологічної інформації (судових вироків, матеріалів кримінальних справ і 

кримінальних проваджень), а також інтерв’ювання працівників 
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правоохоронних органів визначено, що до найбільш поширених типів 

екологічного злочинця належать ситуативні злочинці (підтип – сімейний) – 

53,0 % та професійні (підтип – промисловик) – 26,0 %). Найбільш латентною є 

злочинна діяльність посадово-організаторського підтипу екологічного 

злочинця. У результаті кримінологічного профілювання з використанням 

методу типології встановлено, що для ситуативного типу в цілому характерна 

наявність дефектів механізму взаємодії соціального середовища та особи в 

складній ситуації, у тому числі унаслідок непідготовленості до неї такої особи; 

для сімейного підтипу – прийнятність для таких осіб розв’язання наявної 

ситуації злочинним способом у зв’язку із суб’єктивно оцінюваним безвихідним 

становищем; для необережного підтипу – наявність інтрапунітивних реакцій та 

зниженої стійкості, що призводить до порушення адекватного орієнтування в 

екстремальних ситуаціях і труднощів у прийнятті рішень; для звичного типу – 

асоціальність та «соціальне виключення»; для професійного типу – активне 

створення ситуації вчинення злочину та здатність певні ситуації спрямовувати 

на свою користь. Типологічні властивості екологічних злочинців мають різний 

ступінь вираженості та різноманітні поєднання, що свідчить про значну 

варіативність типів і підтипів зазначеної категорії осіб.  

11. На підставі оперування концепціями соціального натуралізму 

(академік О. М. Костенко) та ноосферизму (академік В. І. Вернадський) 

обґрунтовано наукову ідею, яка полягає у тому, що базовим фактором 

детермінації екологічної злочинності є антропогенно-природничий конфлікт, 

який ґрунтується на екстенсивному, агресивному використанні природних 

ресурсів, нехтуванні принципами взаємодії ноосфери та біосфери, нерозумній 

експлуатації складників середовища життя людини. Зокрема, це суперечності 

між екологічними та економічними інтересами суспільства, відчуження від 

природи, посилення експлуатації її ресурсів, поширення ідеології 

конс’юмеризму, що зумовлює зростання необов’язкових потреб людей та 

суспільства, задоволення яких призводить до появи надмірного навантаження 

на навколишнє середовище, що порушує наявну в ньому рівновагу.  
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12. Дослідження криміногенних чинників екологічної злочинності з 

позицій системного підходу дало змогу зробити загальний висновок про 

взаємозалежний і взаємозумовлюючий характер детермінуючого впливу 

процесів у економічній, соціальній, політичній, організаційно-управлінській, 

нормативно-правовій та культурно-психологічній сферах суспільного життя. 

Зазначені детермінанти становлять не сукупність автономних чинників як 

складових елементів детермінаційного комплексу, а, змістовно та 

функціонально перетинаючись, – структурну цілісність. Зважаючи на це, у 

структурі детермінаційного комплексу екологічної злочинності автором 

виокремлено та охарактеризовано такі групи детермінантів, як економічні, 

соціальні, політичні, організаційно-управлінські, нормативно-правові та 

культурно-психологічні. Останні обіймають функціонально домінуюче 

становище у механізмі детермінації екологічної злочинності, створюючи у 

взаємодії з іншими чинниками підґрунтя для кримінальної поведінки та 

одночасно виступаючи регуляторами такої поведінки. 

13. Наголошено на превалюванні серед організаційно-управлінських 

чинників екологічної злочинності корупції як системного явища, що 

укорінилась у діяльності суб’єктів природокористування як основний, швидкий 

та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань і досягнення 

визначених цілей, основними з яких є отримання максимального незаконного 

доходу на постійній і безкарній основі та з гарантованим результатом. 

Встановлено, що ступінь латентності корупційних злочинів серед працівників 

природоохоронних органів сягає 98,0 %, що є суттєвим фактором обструкції та 

симуляції природоохоронної функції держави. 

14. Термін «протидія екологічній злочинності» охоплює всі заходи, 

спрямовані проти цього явища, та відображає весь комплекс заходів впливу 

держави та суспільства на екологічну злочинність, включно з впливом на 

чинники, що зумовлюють її виникнення, поширення та трансформацію, а також 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування та притягнення осіб, 
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котрі вчиняють екологічні злочини, до відповідальності, судовий розгляд 

кримінальних проваджень і виконання покарань. 

15. Цілісність і системність запобігання екологічній злочинності 

зумовлюються виникненням нових ознак, що не властиві окремим її елементам, 

але виникають унаслідок взаємодії таких елементів і впливу зовнішніх 

чинників. Проведене відповідно до методології системного підходу 

дослідження зв’язків, що виникають між запобіганням екологічній злочинності 

в цілому та іншими сферами соціальної діяльності, дало змогу визначити та 

описати функціональні зв’язки стратегії запобіжної діяльності у сфері екології з 

іншими загальносоціальними державними управлінськими стратегіями, 

зокрема Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Національною 

стратегією у сфері прав людини, Стратегією державної екологічної політики 

України на період до 2020 року, Стратегією реформування державного 

управління на 2016–2020 роки, Антикорупційною стратегією, а також іншими 

стратегічними документами державної політики – Концепцією реформування 

системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, Концепцією державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, Національним планом дій з охорони 

навколишнього природного середовища тощо. 

16. Констатовано незначну результативність показників, що 

характеризують виконання Стратегії державної екологічної політики України 

на період до 2020 року та відповідного Національного плану дій з охорони 

навколишнього природного середовища. За ступенем досягнення поставлених 

цілей останні диференційовано на три категорії: успішно реалізовані 

(удосконалення регіональної екологічної політики); задовільно виконані 

(підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, інтеграція екологічної 

політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління й 

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування 

екологічної мережі); ті, реалізація яких є незадовільною (досягнення 
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безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища 

та забезпечення екологічно збалансованого природокористування). Визначено 

причини та запропоновано шляхи виправлення зазначеної ситуації. Серед 

останніх основними є: оцінка екологічних ризиків; економічний вплив на 

вітчизняного товаровиробника для впровадження ним екологічно орієнтованих 

дій; підтримка проектів громадських екологічних організацій, нормативне 

затвердження Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку, 

запровадження екологічного страхування та еколого-соціально-економічного 

планування. 

17. Наголошено на пріоритеті нерепресивних заходів реалізації стратегії 

протидії екологічній злочинності. В їх структурі особливе місце посідають 

заходи підвищення екологічної освіченості населення. Доведено, що екологічна 

освіта та виховання є двоєдиними елементами ціннісно-світоглядної 

компоненти запобігання екологічній злочинності та реалізуються через заходи 

соціально-культурного характеру, спрямовані на створення в суспільстві 

негативного, нетерпимого ставлення до екологічних посягань шляхом 

формування в людей високого рівня екологічної культури.  

18. Запропоновано базові наукові підходи до формування системи 

комплексного еколого-кримінологічного моніторингу як підсистеми 

управління протидією екологічній злочинності. Наведено додаткові аргументи 

на користь розробки Державної автоматизованої системи кримінологічної 

інформації загалом і, зокрема, того її сегменту, що відповідатиме за 

накопичення й обробку даних про видові, групові, регіональні криміногенні 

фактори екологічних злочинів. Виокремлено такі найактуальніші запобіжні 

заходи цієї категорії, як: модернізація приладово-технічного оснащення 

державної системи екологічного моніторингу; автоматизація збору, аналізу і 

зберігання інформації та оперативного надання її природоохоронним органам; 

упровадження в запобіжну діяльність апаратно-програмних комплексів з 

використання можливостей ГІС-технологій, геостаціонарних супутникових 

систем, безпілотних апаратів. 
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19. На підставі оперування аналітичними схемами кримінологічного 

аналізу Г. Беккера й Д. Норта щодо інституційних чинників екологічної 

злочинності обґрунтовано доцільність використання тактики зниження 

економічної привабливості кримінальних практик відповідного спрямування. 

Головною метою застосування економічних заходів запобігання екологічним 

посяганням має бути зростання ризикованості злочинної діяльності у сфері 

екології та створення ситуації, коли вчинення таких посягань стане для 

кінцевих вигодоотримувачів економічно невигідним. Найперспективніші з 

таких заходів: екологічний податок; податкові пільги і субсидії; пільгові 

позики; платежі за забруднення довкілля; екологічне страхування; система 

екологічних стандартів.  

20. Наголошено на принциповому значенні для організаційно-

управлінського забезпечення ефективності запобіжної діяльності підготовки, 

прийняття й реалізації відповідного програмного управлінського документа 

кримінологічної спрямованості. Запропоновано основні положення проекту 

відповідної загальнодержавної програми – концептуальної моделі системи 

протидії екологічній злочинності, надано опис і характеристику її складових, 

зокрема мети, завдань, принципів та очікуваних результатів функціонування. 

21. Під кримінально-правовим впливом на екологічну злочинність можна 

розуміти діяльність держави в особі уповноважених органів щодо реагування 

на фактично вчинені екологічні посягання шляхом встановлення кримінально-

правових норм, що забороняють таку поведінку й передбачають відповідні міри 

покарання, та інші заходи кримінально-правового характеру стосовно 

порушників таких заборон, а також фактичну діяльність правоохоронних 

органів щодо практичного застосування зазначених норм. Кримінальну 

репресію як самостійний напрям протидії екологічній злочинності доцільно 

розглядати як системну, правомірну діяльність органів кримінальної юстиції, 

що складається з комплексу заходів, пов’язаних із застосуванням покарання до 

осіб, винних у вчиненні екологічних злочинів. 
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22. Запропоновано авторський варіант системи екологічних злочинів та їх 

дворівневу класифікацію за рівнем локалізації об’єктів посягання (на першому 

етапі класифікації), від характеру посягання та виду локального природного 

об’єкта, на який спрямовано посягання (на другому етапі класифікації). 

23. Аналіз стану судимості за екологічні злочини дав змогу з’ясувати 

кількісні та якісні показники судової практики в Україні за злочини цієї 

категорії. Встановлено та розраховано абсолютні, середні та відносні 

показники рівня, динаміки (протягом 1989–2016 рр.) та структури судимості 

(протягом 2004–2016 рр.) за екологічні злочини: 

– середній абсолютний щорічний показник судимості за злочини цієї 

категорії становить 908 засуджених осіб; 

– середньорічний темп зростання протягом усього періоду становив 

1,0315 або 103,0 %; 

– виокремлено чотири періоди у динаміці судимості за екологічні 

злочини: перший (1989–1996 рр.) – період інтенсивного зростання 

(середньорічний темп зростання – 127,6 %), другий (1997–2005 рр.) – період 

стійкого зменшення чисельності засуджених від максимального значення у 

1996 р. до 785 осіб у 2005 р. (середньорічний темп зменшення – 92,0 %), третій 

період (2006–2012 рр.) – загальна тенденція до зростання показників до рівня у 

1448 засуджених осіб у 2012 р. (середньорічний темп зростання – 107,4 %), 

четвертий (з 2013 р.) – період стійкого зменшення кількості засуджених осіб 

(середньорічний темп зменшення – 84,3 %); 

– для останнього четвертого періоду характерною є значна відмінність у 

співвідношенні кількості облікованих кримінальних проваджень (справ), 

виявлених і засуджених за вчинення екологічних злочинів осіб, – якщо до 2013 

року такі показники співвідносились приблизно як 1 : 1,5 : 2, то у 2016 році 

розрив між показниками збільшився максимально – 1 : 1,1 : 5,6; 

– з усієї кількості осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної 

сили, питома вага засуджених за екологічні злочини становила в середньому 

80,8 %; 
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– частка виправданих осіб стосовно всіх осіб, вироки (постанови) щодо 

яких набрали законної сили у звітному періоді, становила близько 0,1 %; 

– розподіл підстав закриття справ цієї категорії має такий вигляд: у 

зв’язку з дійовим каяттям – 33,4 %, на підставі амністії – 28,6 %, у зв’язку зі 

зміною обстановки – 22,1 %, у зв’язку з передачею особи на поруки – 10,4 %,    

у зв’язку зі смертю – 1,9 %, у зв’язку із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру до неповнолітнього – 0,8 %, за іншими підставами – 

2,8 %; 

– до 3,6 % засудженим суди відповідно до ст. 69 КК України призначали 

основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях статей 

розділу VIII Особливої частини КК України, або переходили до іншого, більш 

м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції відповідної статті 

за цей злочин; 

– з усієї кількості засуджених додаткові види покарання було обрано 

лише до 2,8 % засуджених; 

– за видами покарань структура судимості має такий вигляд: позбавлення   

волі – 1,0 % від усіх засуджених, обмеження волі – 2,1 %, арешт – 0,7 %, 

громадські робіти – 0,6 %, штраф – у 58,7 %, звільнено від покарання 36,9 % 

засуджених осіб, переважна більшість з них (93,5 %) – із випробуванням; 

– структура судимості за видами екологічних злочинів представлена: 

засудженими за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом – 44,0 %, незаконну порубку лісу – 30,0 %, порушення 

правил охорони або використання надр – 20,0 %, незаконне полювання – 1,9 %, 

забруднення або знищення окремих елементів довкілля – 1,2 %, злочини у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки та поводження з відходами – 2,9 %. 

24. Розраховані показники судимості засвідчують наявність значного 

розриву між розмірами та видами покарань, передбаченими санкціями 

кримінально-правових норм екологічного характеру, і практикою призначення 

покарань за злочини цієї категорії. Ситуація, що полягає в неузгодженості між 

погрозою санкції і практикою призначення покарання за екологічні злочини, 
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зумовлена як недосконалістю правозастосовної діяльності, що не відповідає 

небезпечності екологічних посягань, так і «надмірністю» законодавчої 

пеналізації злочинів названої категорії. Запропоновано розв’язання зазначеної 

проблеми шляхом впровадження у вітчизняне кримінальне законодавство 

формалізованих санкцій, а також часткової декриміналізації та депеналізації 

екологічних посягань, що не становлять значної суспільної небезпеки. 

25. Відповідно до чинного законодавства роль прокуратури у протидії 

екологічній злочинності визначають саме функції цього органу в кримінально-

правовій сфері, де прокуратура виступає і як суб’єкт протидії екологічній 

злочинності, і як суб’єкт, уповноважений координувати (узгоджувати, 

спрямовувати) відповідну діяльність інших правоохоронних органів. Зважаючи 

на позитивний досвід роботи природоохоронних прокуратур в Україні та 

невисокий рівень ефективності правозастосовної діяльності природоохоронних 

та правоохоронних органів у цій сфері, потребує окремого вивчення питання 

доцільності створення спеціалізованих екологічних прокуратур. 

26. Послідовний аналіз відповідності криміналізації екологічних посягань 

соціальним і системно-правовим передумовам дозволив дійти висновку щодо 

об’єктивної необхідності кримінально-правової охорони довкілля від найбільш 

небезпечних посягань вказаної категорії. Дослідження відповідності 

криміналізації екологічних посягань передумові соціальної адекватності, її 

узгодженості з характером суспільної свідомості та станом громадської думки 

засвідчило наявність факторів, що зумовлюють нерозуміння та несприйняття 

певною частиною сучасного українського суспільства кримінально-правових 

заборон у сфері охорони довкілля. Такими є низький рівень культури, у тому 

числі екологічної її складової, традиційно споживацьке ставлення до 

навколишнього середовища, лояльне ставлення до протиправного заволодіння 

природними ресурсами. Стверджується, що соціально-психологічні 

передумови криміналізації значною мірою пов’язані з неузгодженням 

соціальних стереотипів про «класичний» злочин із екологічно небезпечною 

поведінкою. Такі переконання зумовлюють стихійну декриміналізацію в 
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суспільній свідомості низки посягань екологічного характеру, адже вони 

переважно вчиняються «нормальними» (соціалізованими) громадянами. Як 

наслідок, діяння, визнані законом злочинними, на практиці караються явно 

непропорційно їх поширенню. 

27. Вивчення досвіду кримінально-правової охорони довкілля в 

законодавстві країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини, Австрії, Іспанії, 

дало змогу виявити певні недоліки у криміналізації екологічних посягань. З 

метою їх усунення запропоновано доповнити ст. 236 «Порушення правил 

екологічної безпеки» КК України приміткою, що допоможе усунути наявність 

певних прогалин кримінальної охорони довкілля від шуму, вібрацій та 

шкідливих видів випромінювання, не створюючи додаткової кримінально-

правової норми. 

28. Зважаючи на те, що склад злочину, передбачений ст. 250 «Проведення 

вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів» КК України, 

сконструйовано як формальний, доцільно створити аналогічну, без змін у 

диспозиції, адміністративно-правову норму та доповнити нею главу 7 

«Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури» КУпАП, а саме – 

ст. 86 (замість вилученої ст. 86 КУпАП на підставі Закону України «Про 

внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань 

охорони навколишнього природного середовища» від 06.03.1996 № 81/96-ВР) 

такого змісту: «Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони 

рибних запасів або диких водних тварин». 

29. Запропоновано викласти ст. 236 «Порушення правил екологічної 

безпеки» КК України в такому вигляді: 

«1. Порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил 

екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації 

підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. 
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2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, екологічне забруднення 

значних територій або інші тяжкі наслідки». 

30. З метою забезпечення єдиного підходу до розуміння поняття «істотна 

шкода» в екологічних злочинах запропоновано його конкретизацію шляхом 

внесення відповідної примітки до ст. 246 КК України. 

31. Здійснено системний аналіз проблем пеналізації посягань 

екологічного характеру, що дало підстави для висновку щодо неузгодженості 

санкцій відповідних кримінально-правових норм із розробленими кримінально-

правовою наукою правилами конструювання санкцій. На основі проведеного 

аналізу сформульовано висновки та пропозиції щодо зміни санкцій відповідних 

кримінально-правових норм. 
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Додаток Б 
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Рис. 1. Питома вага екологічної злочинності в загальній структурі 

злочинності протягом 2002–2016 рр. в Україні, %  
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Рис. 2. Динаміка екологічної злочинності протягом 2002–2016 рр. в Україні 
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Рис.3. Усереднені значення структури екологічної злочинності  

протягом 2002–2016 рр. в Україні 
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Рис. 4. Співвідношення окремих категорій екологічних злочинів 

 у 2002 та 2016 рр. в Україні 
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Рис. 5. Структура екологічної злочинності у 2002 р. в Україні 
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Рис. 6. Структура екологічної злочинності у 2016 р. в Україні 
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Таблиця 1 

Показники структурних зрушень екологічних злочинів 

Категорії екологічних 

злочинів 

Обліковано 

злочинів 

Питома вага, 

% 

Абсолютні 

структурні 

зрушення, 

% 
2002 2016 2002 2016 

Злочини проти екологічної, 

ядерної, радіаційної, 

біологічної безпеки 

27 66 2,12 1,66 -0,46 

Злочини у сфері охорони 

земель 
27 246 2,12 6,18 4,06 

Злочини у сфері охорони 

надр 
55 608 4,32 15,28 10,96 

Злочини у сфері охорони вод 7 53 0,55 1,33 0,78 

Злочини у сфері охорони 

атмосферного повітря 
1 96 0,08 2,41 2,33 

Злочини у сфері охорони 

тваринного світу 
607 522 47,7 13,12 -34,58 

Злочини у сфері охорони 

рослинного світу 
542 2351 42,6 59,09 16,49 

Злочини у сфері охорони 

природних комплексів 
6 37 0,47 0,93 0,46 
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Додаток В 

Таблиця 1 

Кількість облікованих екологічних злочинів у окремих регіонах України 

протягом 2014–2016 рр. 

Регіон 2014 2015 2016 
Середньорічна кількість 

екологічних злочинів 

Вінницька 31 50 75 52 

Волинська 81 131 174 129 

Дніпропетровська 181 248 188 206 

Донецька 72 116 126 105 

Житомирська 81 139 329 183 

Закарпатська 131 148 163 147 

Запорізька 118 139 210 156 

Івано-Франківська 153 143 227 174 

Київська 168 172 238 193 

Кіровоградська 38 44 65 49 

Луганська 78 72 71 74 

Львівська 152 189 285 209 

Миколаївська 76 137 117 110 

Місто Київ 49 30 49 43 

Одеська 105 119 114 113 

Полтавська 144 204 217 188 

Рівненська 239 259 266 255 

Сумська 71 81 140 97 

Тернопільська 60 35 58 51 

Харківська 71 131 135 112 

Херсонська 205 166 169 180 

Хмельницька 81 79 109 90 

Черкаська 91 143 131 122 

Чернівецька 48 49 93 63 

Чернігівська 64 139 179 127 

 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464451
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468684
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471302
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464457
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468691
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471330
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464459
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468693
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471338
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464460
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468698
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471349
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464462
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468699
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471365
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464464
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468702
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471382
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464466
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468705
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471388
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464469
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468709
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471395
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468713
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471409
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464472
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468714
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471413
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464474
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468717
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471418
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464476
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468718
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471419
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464478
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468719
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471426
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464470
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2468710
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2464495
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471277
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t47m1c1r1&key=2471449
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Таблиця 2 

Середня кількість наявного населення в окремих регіонах України 

протягом 2014–2016 рр. 

 

Регіон 2014 2015 2016 

Середньорічне 

значення 

Вінницька 1 614 417 1 606 368 1 596 260 1 605 682 

Волинська 1 042 111 1 042 793 1 041 811 1 042 238 

Дніпропетровська 3 284 534 3 265 760 3 242 647 3 264 314 

Донецька 1 960 000 1 940 000 1 920 000 1 940 000 

Житомирська 1 259 239 1 251 757 1 244 015 1 251 670 

Закарпатська 1 258 210 1 259 364 1 258 967 1 258 847 

Запорізька 1 770 880 1 759 784 1 746 565 1 759 076 

Івано-Франківська 1 382 324 1 382 452 1 381 134 1 381 970 

Київська 1 727 356 1 730 734 1 733 353 1 730 481 

Кіровоградська 984 072 976 865 969 453 976 797 

Луганська 720 000 715 000 710 000 715 000 

Львівська 2 538 118 2 535 986 2 534 101 2 536 068 

Миколаївська 1 166 357 1 161 274 1 154 167 1 160 599 

Місто Київ 2 878 338 2 897 272 2 916 165 2897258 

Одеська 2 396 467 2 393 366 2 388 402 2 392 745 

Полтавська 1 453 590 1 443 962 1 432 888 1 443 480 

Рівненська 1 160 001 1 161 481 1 162 287 1 161 256 

Сумська 1 128 203 1 118 352 1 108 893 1 118 453 

Тернопільська 1 071 631 1 067 823 1 062 450 1 067 301 

Харківська 2 734 272 2 724 959 2 709 902 2 723 044 

Херсонська 1 070 221 1 065 116 1 059 002 1 064 780 

Хмельницька 1 304 117 1 297 828 1 289 840 1 297 262 

Черкаська 1 255 886 1 247 391 1 237 086 1 246 788 

Чернівецька 909 237 909 929 909 007 909 391 

Чернігівська 1 061 250 1 050 324 1 039 194 1 050 256 

Усього 39 130 831 39 005 940 38 847 589 38 994 787 
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Таблиця 3 

Ранжування регіонів України за значенням спеціального коефіцієнта 

екологічної злочинності 

 

Регіон Спеціальний коефіціент 

Рівненська 22 

Херсонська 16,9 

Житомирська 14,6 

Полтавська 13 

Івано-Франківська 12,6 

Волинська 12,4 

Чернігівська 12,1 

Закарпатська 11,7 

Київська 11,2 

Луганська 10,3 

Черкаська 9,8 

Миколаївська 9,5 

Запорізька 8,9 

Сумська 8,7 

Львівська 8,2 

Хмельницька 6,9 

Чернівецька 6,9 

Дніпропетровська 6,3 

Донецька 5,4 

Кіровоградська 5 

Тернопільська 4,8 

Одеська 4,7 

Харківська 4,1 

Вінницька 3,24 

Місто Київ 1,5 
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Рис. 1. Територіальний розподіл екологічної злочинності в Україні 
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Таблиця 4 

Ранжування регіонів України за значенням спеціального коефіцієнта 

незаконної порубки лісу 

Регіон 

Середнє 

значення 

кількості 

населення, 

осіб 

Середньорічна 

кількість 

облікованих фактів 

незаконної порубки 

лісу 

Спеціальний 

коефіціент – 

незаконна порубка 

лісу 

Херсонська 1 064 780 328 10,26805913 

Івано-Франківська 1 381 970 393 9,479126899 

Волинська 1 042 238 268 8,571213101 

Закарпатська 1 258 847 301 7,970176678 

Чернігівська 1 050 256 244 7,744066209 

Житомирська 1 251 670 289 7,696307333 

Луганська 715 000 149 6,946317483 

Львівська 2 536 068 470 6,177480257 

Сумська 1 118 453 166 4,947260189 

Миколаївська 1 160 599 166 4,767605349 

Полтавська 1 443 480 189 4,364408928 

Чернівецька 909 391 114 4,178578851 

Рівненська 1 161 256 141 4,04730137 

Запорізька 1 759 076 194 3,676135653 

Кіровоградська 976 797 98 3,344230173 

Київська 1 730 481 153 2,947127995 

Черкаська 1 246 788 108 2,887390639 

Донецька 1 940 000 162 2,78347732 

Дніпропетровська 3 264 314 261 2,665158131 

Вінницька 1 605 682 102 2,117459123 

Тернопільська 1 067 301 66 2,061253573 

Харківська 2 723 044 162 1,983054993 

Хмельницька 1 297 262 76 1,952811383 

Одеська 2 392 745 82 1,14233067 

Місто Київ 2 897 258 20 0,230100322 
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Таблиця 5 

Ранжування регіонів України за значенням спеціального коефіцієнта 

порушення правил охорони або використання надр 

Регіон 

Середнє 

значення 

кількості 

населення, 

осіб 

Середньорічна 

кількість облікованих 

фактів порушення 

правил охорони або 

використання надр 

Спеціальний 

коефіціент – 

порушення правил 

охорони або 

використання надр 

Рівненська 1 161 256 582 16,70588225 

Житомирська 1 251 670 195 5,193010138 

Івано-Франківська 1 381 970 110 2,653190735 

Закарпатська 1 258 847 99 2,621420236 

Волинська 1 042 238 79 2,526588937 

Чернівецька 909 391 58 2,125943626 

Луганська 715 000 45 2,097881119 

Тернопільська 1 067 301 48 1,499093508 

Львівська 2 536 068 96 1,261783201 

Київська 1 730 481 63 1,213523292 

Полтавська 1 443 480 51 1,177697647 

Сумська 1 118 453 39 1,162308117 

Миколаївська 1 160 599 31 0,890335939 

Херсонська 1 064 780 24 0,7513214 

Донецька 1 940 000 41 0,704460309 

Харківська 2 723 044 51 0,62429509 

Запорізька 1 759 076 32 0,606372891 

Одеська 2 392 745 43 0,599027059 

Черкаська 1 246 788 17 0,454496675 

Хмельницька 1 297 262 17 0,436813072 

Дніпропетровська 3 264 314 40 0,408453353 

Чернігівська 1 050 256 11 0,349117739 

Вінницька 1 605 682 16 0,332150451 

Кіровоградська 976 797 8 0,272998381 

Місто Київ 2 897 258 15 0,172575242 
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Таблиця 6 

Ранжування регіонів України за значенням спеціального коефіцієнта 

незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом 

Регіон 

Середнє 

значення 

кількості 

населення 

Середньорічна кількість 

облікованих фактів 

незаконного зайняття 

рибним, звіриним або 

іншим водним добувним 

промислом 

Спеціальний 

коефіціент – незаконне 

зайняття рибним, 

звіриним або іншим 

водним добувним 

промислом 

Полтавська 1 443 480 256 5,911580347 

Черкаська 1 246 788 181 4,83905283 

Херсонська 1 064 780 145 4,539233457 

Запорізька 1 759 076 183 3,467694972 

Хмельницька 1 297 262 132 3,391725033 

Чернігівська 1 050 256 84 2,665990006 

Одеська 2 392 745 155 2,159283584 

Дніпропетровська 3 264 314 193 1,97078743 

Миколаївська 1 160 599 66 1,895553934 

Київська 1 730 481 80 1,540981958 

Кіровоградська 976 797 28 0,955494335 

Донецька 1 940 000 46 0,790370103 

Сумська 1 118 453 25 0,745069306 

Харківська 2 723 044 45 0,550848609 

Волинська 1 042 238 11 0,351803523 

Чернівецька 909 391 9 0,329887804 

Тернопільська 1 067 301 6 0,187386688 

Луганська 715 000 3 0,139858741 

Місто Київ 2 897 258 12 0,138060193 

Закарпатська 1 258 847 4 0,105915969 

Івано-

Франківська 
1 381 970 4 0,096479663 

Рівненська 1 161 256 2 0,05740853 

Житомирська 1 251 670 2 0,053261642 

Львівська 2 536 068 2 0,02628715 

Вінницька 1 605 682 0 0 
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Додаток Г 
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Рис. 1. Розподіл осіб, котрі вчинили екологічні злочини, за віком 
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Рис. 2. Розподіл осіб, які засуджені за екологічні злочини, за віком 
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Рис.3. Кримінальна активність засуджених за екологічні злочини 

(співвідношення кількості осіб на кожний рік вікового інтервалу) 
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повна вища і базова вища

 

Рис. 4. Розподіл виявлених осіб, які вчинили екологічні злочини, у 2009–

2016 рр., за рівнем освіти 
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Рис. 5. Структурні зрушення освітніх характеристик виявлених осіб, які 

вчинили екологічні злочини, у 2009–2016 рр. 

 

Рис. 6. Розподіл осіб, які були засуджені у 2009–2016 рр. за екологічні 

злочини, за рівнем освіти (за даними ДСАУ) 
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Рис.7. Частки працездатних осіб, які не працюють і не навчаються, 

та безробітних осіб, що вчинили екологічні злочини, 

протягом 2009–2016 рр. в Україні 

 

Рис.8. Структура засуджених осіб, що вчинили екологічні злочини, 

 за видами зайнятості у 2009-2016 рр. в Україні
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добувним промислом

 

Рис. 9. Розподіл засуджених осіб, що вчинили екологічні злочини у складі 

групи, за видами злочинів у 2009–2016 рр. в Україні 

 

Рис.10. Співвідношення часток виявлених за вчинення екологічних 

злочинів осіб, що раніше вчиняли злочини, та осіб, з яких судимість не 

знята і не погашена 
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Таблиця 1 

Розподіл виявлених осіб, які вчинили екологічні злочини, за віковими та 

статевими ознаками 

Рік 

Виявлено 

осіб, які 

вчинили 

екологічні 

злочини 

1
4
-1

5
 р

о
к

ів
 

1
4
-1

7
 р

о
к

ів
 

1
8
-2

8
 р

о
к

ів
 

2
9
-3

9
 р

о
к

ів
 

4
0
-5

4
 р

о
к

ів
 

5
5
-5

9
 р

о
к

ів
 

6
0
 р

о
к

ів
 і

 б
іл

ь
ш

е 

Жінки 

2009 1719 0 26 538 539 477 80 59 45 

2010 1472 2 19 454 432 416 81 68 45 

2011 1666 1 17 475 543 489 69 72 39 

2012 1862 0 24 562 588 526 85 77 29 

2013 1413 1 8 419 440 401 64 55 21 

2014 1194 3 16 361 361 352 65 36 17 

2015 1003 4 8 314 336 264 47 30 13 

2016 765 0 10 210 258 209 47 31 7 

Разом 11094 11 128 3333 3497 3134 538 428 216 
 

Таблиця 2 

Розподіл виявлених осіб, які вчинили екологічні злочини, за освітою 

Рік 

Виявлено 

осіб, які 

вчинили 

екологічн

і злочини 

Повна вища і 

базова вища 

Професійно-

технічна 

Повна загальна 

середня та базова 

загальна середня 

Початкова 

загальна та без 

освіти 

Кількість 

осіб 

Частка в 

загальній 

кількості 

виявлених 

осіб, % 

Кількість 

осіб 

Частка в 

загальній 

кількості 

виявлених 

осіб, % 

Кількість 

осіб 

Частка в 

загальній 

кількості 

виявлених 

осіб, % 

Кількість 

осіб 

Частка в 

загальній 

кількості 

виявлених 

осіб, % 

2009 1719 138 8 408 23,7 1052 61,2 121 7 

2010 1472 147 10 364 24,7 890 60,5 71 4,8 

2011 1666 171 10,3 381 22,9 1065 63,9 49 2,9 

2012 1862 150 8,1 413 22,2 1252 67,2 47 2,5 

2013 1413 111 7,9 339 24 934 66,1 29 2,1 

2014 1194 97 8,1 305 25,5 775 64,9 17 1,4 

2015 1003 70 7 291 29 631 62,9 11 1,1 

2016 765 54 7,1 189 24,7 517 7,6 5 0,7 

Разом 11094 938 8,5 2690 24,2 7116 64,1 350 3,2 
 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c4r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c5r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c6r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c7r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c8r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c9r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c10r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c4r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c5r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c6r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c7r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c8r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c9r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c10r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c4r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c5r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c6r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c7r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c8r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c9r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c10r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c11r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c1r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c4r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c5r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c6r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c7r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c8r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c9r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c10r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c11r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c12r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c13r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c14r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c15r70&key=133297
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c1r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c12r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c13r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c14r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c15r72&key=558678
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c12r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c13r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c14r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c15r72&key=1089712
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m3c1r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c12r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c13r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c14r72&key=1679595
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m2c15r72&key=1679595
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Таблиця 3 

Характеристика засуджених осіб, які вчинили екологічні злочини, за соціально-демографічними ознаками 

 

Рік 

 

Усього 

засуджено 

осіб 

З них Вік засуджених на момент вчинення злочину 

громадян 

України 

громадян 

іншої 

держави 

жінок 

вчинили злочин 
вчинили злочин у 

стані 

від 14 до 

16 років  

від 16 до 

18 років 

від 18 до 

25 років 

від 25 до 

30 років  

від 30 до 

50 років 

від 50 до 

65 років 

від 65 

років і 

старше 
у складі 

групи 

у складі 

алкоголь-

ного 

сп`яніння 

нарко-

тичного 

сп`янін-

ня  

ОГ ЗО 

2009 1150 1145 3 27 412 9 0 16 0 0 6 232 231 555 116 10 

2010 1049 1045 4 26 349 5 0 11 0 0 12 233 160 503 129 12 

2011 893 885 5 19 282 3 0 13 0 0 7 161 164 450 105 6 

2012 1448 1439 7 16 462 0 0 19 0 1 12 276 235 729 181 14 

2013 1154 1149 2 13 362 10 0 12 0 0 7 211 221 544 161 10 

2014 1028 1026 1 17 375 0 0 2 0 0 6 170 168 525 150 9 

2015 910 907 2 12 316 3 0 8 0 0 6 163 163 441 125 12 

2016 694 687 3 9 256 7 0 7 0 0 11 121 127 325 103 7 

Разом 8326 8283 27 139 2814 37 0 88 0 1 67 1567 1469 4072 1070 80 

Частка 100 99,5 0,3 1,7 33,8 0,4 0 1,1 0 0 0,8 18,8 17,6 48,9 12,9 1 

 

 4
5
0
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Таблиця 4 

Характеристика засуджених осіб, які вчинили екологічні злочини, за зайнятістю 
 

Рік 

Усього 

засудже-

но осіб 

Робіт-

ники 

Дер-

жавні 

служ-

бовці 

Інші 

служ-

бовці 

Військо-

вослуж-

бовці 

Лікарі, 

фарма-

цевти 

Вчителі, 

викладачі 

Прив-

атні 

підпри-

ємці 

Праців

-ники 

госп. 

това-

риств 

Учні шкіл, 

ліцеїв, 

коледжів, 

гімназій 

Сту-

денти 

Інші 

заняття 

Пенсі-

онери, у 

т.ч. 

інваліди 

Безро-

бітні 

Працездатні, 

які не 

працювали і 

не навчалися 

З них мають 

незняту і 

непогашену 

судимість 

2009 1150 119 2 12 0 4 1 15 11 6 3 33 38 48 858 75 

2010 1049 71 2 33 0 1 0 24 15 7 10 31 49 28 778 40 

2011 893 59 2 16 0 2 1 20 17 2 1 14 55 49 655 53 

2012 1448 151 0 23 0 1 2 12 11 4 5 17 77 88 1057 97 

2013 1154 89 1 15 0 1 0 22 19 2 4 18 56 86 841 47 

2014 1028 81 1 15 0 0 0 17 15 4 9 23 51 90 722 55 

2015 910 70 1 13 1 0 0 14 7 2 10 37 53 69 633 43 

2016 694 48 0 3 1 0 2 8 6 7 4 25 34 40 516 36 

Разом 8326 688 9 130 2 9 6 132 101 34 46 198 413 498 6060 446 

 

 

 

4
5
1
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Таблиця 5 

Розподіл засуджених осіб, які вчинили екологічні злочини у складі груп, за видами злочинів 
 

Вид злочину 

Стаття 

КК 

України 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Разом 

Порушення правил охорони або 

використання надр 
240 ч.1 23 4 0 0 1 0 0 0 28 

Порушення правил охорони або 

використання надр 
240 ч.2 7 17 28 24 82 116 104 102 480 

Порушення правил охорони або 

використання надр 
240 ч.3 0 2 0 0 1 1 5 6 15 

Знищення або пошкодження об’єктів 

рослинного світу 
245 ч.1 0 0 5 0 3 0 0 0 8 

Незаконна порубка лісу 246 147 116 68 129 62 85 71 64 742 

Незаконне полювання 248 ч.2 20 22 10 14 3 2 0 0 71 

Незаконне зайняття рибним, звіриним 

або іншим водним добувним 

промислом 

249 ч.1 179 157 153 263 192 133 124 74 1275 

Незаконне зайняття рибним, звіриним 

або іншим водним добувним 

промислом 

249 ч.2 33 31 17 32 18 38 12 10 191 

Умисне знищення або пошкодження 

територій, взятих під охорону держави, 

та об’єктів природно-заповідного фонду 

252 ч.1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Безгосподарське використання земель 254 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Усього  412 349 282 462 362 375 316 256 2814 

4
5
2
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Таблиця 6 

Характеристика засуджених осіб, які вчинили екологічні злочини, за освітою 

Рік 

Усього 

засуджено 

осіб 

п
о
в

н
а
 в

и
щ

а
 

б
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зо

в
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б
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іт
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2009 1150 53 20 261 591 212 13  

2010 1049 45 37 242 504 211 9 1 

2011 893 46 20 245 438 132 11 1 

2012 1448 66 26 311 736 288 21 0 

2013 1154 46 27 240 604 229 5 3 

2014 1028 48 17 243 521 187 10 2 

2015 910 39 21 216 486 141 6 1 

2016 694 38 9 202 348 93 4 0 

Разом 8326 381 177 1960 4228 1493 79 8 

Частка 100 4,6 2,1 23,6 50,8 17,9 0,9 0,1 

 

Таблиця 7 

Характеристика засуджених осіб, які вчинили екологічні злочини, за 

кримінально-правовими ознаками 

Рік 
Усього 

засуджено 

осіб 

Вчинили злочин Вчинили злочин у стані 

у 

складі 

групи 

у складі 

стані 

алкогольного 

сп`яніння 

стані 

наркотичного 

сп`яніння організованої 

групи 

злочинної 

організації 

2009 1150 412 9 0 16 0 

2010 1049 349 5 0 11 0 

2011 893 282 3 0 13 0 

2012 1448 462 0 0 19 0 

2013 1154 362 10 0 12 0 

2014 1028 375 0 0 2 0 

2015 910 316 3 0 8 0 

2016 694 256 7 0 7 0 

Разом 8326 2814 37 0 88 0 
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Додаток Д 
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Рис. 1. Динаміка судимості за злочини проти довкілля в Україні  

протягом 1989-2016 рр. 
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Рис. 2. Підстави закриття справ за екологічні злочини 

протягом 2004–2016 рр. 
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Рис. 3. Структура судимості за екологічні злочини  

протягом 2004–2016 рр. 
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Рис. 4. Співвідношення облікованих екологічних злочинів, виявлених та 

засуджених за їх вчинення осіб в Україні за період з 2004 по 2016 роки 
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Додаток Е 

Анкета 

вивчення проблем протидії екологічній злочинності 

 

Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 

наук України досліджуються проблеми екологічної злочинності в Україні.  

Вам пропонується висловити свої думки та пропозиції щодо актуальних 

проблем протидії цьому явищу. Ваші зауваження будуть проаналізовані і 

використані з метою підвищення ефективності протидії екологічній 

злочинності 

Із запропонованих варіантів відповідей необхідно вибрати та підкреслити 

ті варіанти, що, на Ваш погляд, найбільш повно відповідають змісту запитання. 

 

І. Просимо вказати Вашу професійну належність і регіон (область): 

1. працівники прокуратури; 

2. судді; 

3. працівники органів екологічного контролю; 

4. співробітники поліції; 

5. __________________ область. 

 

ІІ. Які, на Вашу думку, проблеми є на сьогодні найактуальнішими для суспільства? 

(Виберіть 5 найважливіших) 

1. Зубожіння значної частини населення 

2. Економічна криза, інфляція, безробіття 

3. Зовнішня воєнна агресія 

4. Політична криза, безпорадність державної влади 

5. Тотальна корупція у всіх сферах суспільного життя 

6. Зростання організованої злочинності  

7. Ідеологічна криза, відсутність чітких цілей, орієнтирів розвитку країни 

8. Міжнаціональні та міжрелігійні конфлікти, громадська роз’єднаність 

9. Криза духовності, моралі, культури, сім’ї 

10. Погіршення фізичного та психічного здоров’я населення, неякісне медичне 

обслуговування 

11. Поширення наркоманії, алкоголізму 

12. Зростання вуличної злочинності 

13. Погіршення стану довкілля, екологічна криза 

14. Зростання екологічної злочинності 

15. Неефективна, яка не відповідає сучасній реальності кримінальна політика держави 

 

ІІІ. Сучасний стан навколишнього природного середовища, на Ваш погляд: 

1. Характеризується незначними проблемами, але в цілому має сприятливі характеристики 

2. Створює реальну загрозу біологічним основам існування людства 

3. В окремих регіонах може негативно впливати на здоров’я людей, які там проживають 
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IV. Як Ви оцінюєте зміни в екологічній ситуації Вашого регіону за останні 5 років? 

1. Ситуація суттєво покращилася  

2. Ситуація дещо покращилася 

3. Ситуація не покращилася і не погіршилася 

4. Ситуація дещо погіршилася  

5. Ситуація суттєво погіршилася  

6. Скоріше хвилює, ніж ні 

7. Важко відповісти, взагалі це мене не хвилює 

 

V. Які види злочинів, на Вашу думку, мають найбільшу поширеність у Вашому регіоні? 

Вид злочину 

 

Широко 

поширені 

Помірно 

поширені 

Практично не 

поширені 

Насильницькі (вбивства, тілесні ушкодження, 

зґвалтування, розбійні напади тощо) 

   

Корисливі злочини (крадіжки, шахрайство тощо)    

Злочини у сфері службової діяльності (перевищення і 

зловживання владою та службовим становищем, 

хабарництво тощо) 

   

Злочини проти громадської безпеки (бандитизм, 

створення злочинних організацій, хуліганство тощо) 

   

Екологічні (забруднення довкілля, браконьєрство, 

незаконна порубка лісу тощо) 

   

Наркозлочини    

 

VІ. Які з вказаних категорій екологічних злочинів, на Вашу думку, мають найбільшу 

фактичну поширеність у Вашому регіоні? 

Категорія екологічного злочину Широко 

поширені 

Помірно 

поширені 

Практично не 

поширені 

Браконьєрство    

Незаконна порубка лісу    

Забруднення довкілля (хімічне, радіаційне, 

біологічне, побутовими відходами та ін.) 

   

Екологічний вандалізм (знищення або пошкодження 

об’єктів довкілля) 

   

Порушення правил охорони надр, незаконне 

видобування корисних копалин (бурштину, вугілля, 

піску та ін) 

   

Інші екологічні злочини – вказати які:    
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VІІ. Які види латентності («латентний» – прихований), на Вашу думку, найхарактерніші 

для окремих видів екологічних злочинів? 

Вид екологічного злочину Правоохоронним 

органам факт 

вчинення злочину 

невідомий 

Злочин не 

реєструється з вини 

правоохоронних 

органів 

Браконьєрство 
  

Незаконна порубка лісу 
  

Забруднення довкілля (хімічне, 

радіаційне, біологічне, побутовими 

відходами та ін.) 

  

Екологічний вандалізм (знищення або 

пошкодження об’єктів довкілля) 

  

Порушення правил охорони надр, 

незаконне видобування корисних копалин 

(бурштину, вугілля, піску та ін) 

  

Інші екологічні злочини – вказати які: 
  

 

VІІІ. Якими факторами зумовлена, на Вашу думку, латентність злочинного забруднення 

довкілля (хімічне, радіаційне, біологічне, побутовими відходами та ін.)? – підкресліть 

найвагоміші 

1. Складність встановлення самого факту злочинного забруднення (відсутність інформації 

від органів екологічного контролю, адміністрацій підприємств, посадових осіб) 

2. Складнощі зі збереженням обстановки місця злочину внаслідок швидкоплинності 

забруднення (в умовах постійної зміни погоди, сильного вітру, течії, а також виробничої 

діяльності підприємств) 

3. Складнощі при проведенні експертиз щодо встановлення оцінки тяжкості наслідків 

забруднення на предмет доказування причинного зв’язку між ними та злочинними 

діяннями (наприклад, між захворюваністю населення та фактом неправомірного 

забруднення довкілля) 

4. Відсутність спеціальних знань, відповідної літератури та методик, керуючись якими 

працівник правоохоронного органу міг би успішно розслідувати справи щодо забруднення 

довкілля 

5. Низький рівень взаємодії правоохоронних і природоохоронних органів 

6. Недостатня матеріальна база й технічна забезпеченість співробітників правоохоронних 

органів, що ускладнює їхню роботу 

7. Оцінка якості правоохоронної діяльності за відсотком розкриття 

8. Корумпованість служб, що мали би повідомляти про факти забруднення  

9. Інші_______________________________________________________________________ 
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ІХ. Якими факторами зумовлена, на Вашу думку, латентність екологічного вандалізму 

(знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, природно-заповідного фонду)? – 

підкресліть найвагоміші 

1. Відсутність тотального моніторингу навколишнього середовища на всій території країни 

2. Низький рівень екологічної і правової культури населення, у результаті чого громадяни 

рідко заявляють і повідомляють про такі злочини 

3. Переоцінка здатності навколишнього природного середовища до самовідновлення 

4. Небажання реєструвати злочини, що важко розкриваються та (на думку співробітників) не 

мають судової перспективи 

5. Недостатня матеріальна база і технічна забезпеченість співробітників правоохоронних 

органів, що ускладнює їхню роботу 

6. Перевантаження співробітників правоохоронних органів, які просто не в змозі належним 

чином перевіряти всі повідомлення про злочини 

7. Помилки при кваліфікації злочинних діянь, а відтак, необґрунтовані відмови в порушенні 

відповідних кримінальних проваджень 

8. Інші_______________________________________________________________________ 

 

Х. Якими факторами зумовлена, на Вашу думку, латентність браконьєрства, незаконної 

порубки лісу, незаконного видобування корисних копалин? – підкресліть найвагоміші 

1. Корупційні мотиви приховування злочинів серед співробітників правоохоронних і 

природоохоронних органів 

2. Недбале ставлення до своєї роботи, спричинене лінощами або іншими обставинами 

3. Недостатня матеріальна база і технічна забезпеченість співробітників правоохоронних 

органів, що ускладнює їх роботу 

4. Вказівки керівництва правоохоронних органів щодо необхідності скорочення кількості 

зареєстрованих злочинів 

5. Низький рівень екологічної і правової культури населення, у результаті чого свідки рідко 

заявляють і повідомляють про такі злочини 

6. Оцінка шкоди, заподіяної злочином, як незначної 

7. Поширеність переконань щодо невичерпності природних ресурсів 

8. Співчуття злочинцям (якщо злочин скоєно через зубожіння, безробіття, з мотивів 

забезпечення сім’ї продуктами харчування, паливом і т.ін.) 

9. Наявні традиції щодо зайняття зазначеним промислом значною частиною населення у 

певній місцевості 

10. Інші_______________________________________________________________________ 



 

 

460 

ХІ. Як Ви вважаєте, наскільки ефективною сьогодні є діяльність правоохоронних органів 

щодо протидії екологічних злочинів? 

1. Ефективною 

2. Недостатньо ефективною 

3. Скоріше неефективною 

4. Зовсім неефективною 

 

ХІІ. Чи потрібно посилити санкції (покарання), передбачені чинним КК України, за 

вчинення екологічних злочинів? 

1. Так, безумовно 

2. Скоріше так 

3. Не думаю, що це матиме якийсь ефект 

4. Навпаки, санкції мають бути пом’якшені 

 

ХІІ. Що, на Ваш погляд, перешкоджає правоохоронним органам успішно протидіяти 

екологічній злочинності? 

1. Слабка матеріально-технічна та фінансова забезпеченість, надмірне навантаження на 

співробітників правоохоронних органів  

2. Неукомплектованість кадрами, низький професійний рівень 

3. Недосконалість чинного законодавства  

4. Корупція в правоохоронних органах 

5. Некомпетентність вищого керівництва правоохоронних органів  

6. Недовіра населення до правоохоронних органів, небажання потерпілих звертатися до них 

за допомогою 

7. Байдуже ставлення населення до екологічних правопорушень, недооцінка їхньої 

суспільної небезпеки 

8. Незнання населенням своїх прав 

9. Інше_______________________________________________________________________ 

Вдячні Вам за участь у дослідженні 
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Додаток Ж 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Турлова Ю. А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та 

кримінологічні засади протидії: монографія. Київ: Знання України, 2018. 459 с. 
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злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Дніпро, 17 
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