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АНОТАЦІЯ
Артюхова В. В. Хуліганство: кримінально-правове та кримінологічне пізнання. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2021.
Дисертація є комплексним і системним науковим дослідженням сучасних кримінальноправових та кримінологічних проблем протидії хуліганству. За результатами цього
дослідження обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення положень кримінального
законодавства України і його практичного застосування, розроблена теоретична модель
запобігання таким кримінальним правопорушенням.
У дослідженні підтримано підхід щодо визначення основним безпосереднім об’єктом
хуліганства громадського порядку (суспільних відносин, що потерпають від хуліганства і
яким заподіюється реальна шкода у певний час і в конкретному місці); це сукупність
охоронюваних КК України суспільних відносин, які характеризуються тим, що вони:
закріплені у нормах права та історично сформованих нормах моралі; уособлюють культурні,
моральні та естетичні соціальні норми, які визначають правила поведінки людей у таких
сферах діяльності, як побут, виробництво, дозвілля, сім’я, спорт, охорона здоров’я; є
виразником нормального стану стосунків між людьми, належного ставлення до здоров’я
осіб, державної, комунальної, приватної чи іншої форми власності.
Аргументовано,

що

додатковими

обов’язковими

альтернативними

об’єктами

хуліганства (поряд із громадським порядком) є суспільні відносини, яким також завдається
шкода (здоров’я громадян, власність фізичних або юридичних осіб, нормальна діяльність
закладів різних сфер діяльності тощо). Для особливо кваліфікованого складу злочину
(ч. 3 ст. 296 КК України) характерним є додатковий обов’язковий безпосередній об’єкт –
правомірна діяльність представників влади або громадськості, які виконують обов’язки з
охорони громадського порядку або громадян, які припиняють хуліганські дії.
Встановлено, що шкода громадському порядку завдається виключно через заподіяння
шкоди конкретним фізичним особам (їх спокою, здоров’ю чи власності) або юридичним
особам; в абсолютній більшості кримінальних проваджень за ст. 296 КК України фігурує

потерпілий від злочину, понад третина таких проваджень характеризується наявністю
предмета злочину.
Підтримано позицію, відповідно до якої єдиною можливою формою вчинення
хуліганства є дія. Ознаками, що характеризують хуліганські дії є «особлива зухвалість» і
«винятковий цинізм». Проведено порівняльний аналіз цих ознак, за результатами якого
запропоновано замінити їх ознакою «особлива нахабність».
Виявлено законодавчу прогалину щодо відсутності складів кримінального або
адміністративного правопорушення за умисне знищення або пошкодження майна у розмірі
меншому, ніж передбачено ст. 194 КК України (великий або особливо великий розмір), що
призводить до невиправданої кваліфікації таких дій за ст. 296 КК України.
Зазначено про законодавчий недолік визначення поняття хуліганства, який має
наслідком неоднозначне розуміння сполуки слів «грубе порушення громадського порядку» і
як дії, і як наслідку останніх. Аргументована необхідність законодавчої зміни існуючого
формального складу хуліганства на матеріальний; запропоновано відповідну редакцію ч. 1
ст. 296 КК, а також доповнити статтю приміткою.
За результатами дослідження обов’язкової ознаки об’єктивної сторони особливо
кваліфікованого складу хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (знаряддя
вчинення хуліганства), запропоновано класифікацію знарядь («ситуативно придбані
предмети», «спеціальні предмети»), надано їх визначення.
Доведено, що суб’єктивна сторона хуліганства, в аспекті посягання як на основний
безпосередній об’єкт хуліганства (громадський порядок), так і на додатковий обов’язковий
альтернативний об’єкт (здоров’я особи, власність тощо) характеризується умисною формою
вини. Для досліджуваного виду кримінального правопорушення властиві такі спеціальні
види умислу, як альтернативний (за характером змісту), раптовий та в окремих випадках –
заздалегідь обдуманий (за умовами виникнення і формування). Розкрито зміст хуліганського
мотиву, сформульовано його поняття. Досліджено таку факультативну ознаку суб’єктивної
сторони аналізованого складу кримінального правопорушення, як мета хуліганства,
запропоновано визначення відповідного поняття.
Проаналізовано кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки хуліганства, визначені
ч.ч. 2–4 ст. 296

КК України. Запропоновано ч. 2 ст. 296 КК України доповнити

кваліфікуючою ознакою «вчинення хуліганства повторно»; із ч. 3 ст. 296 КК України

вилучити ознаки «особою, раніше судимою за цей злочин», «опір представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку»;
змінити формулювання конструкції «інші громадяни, які припиняють хуліганські дії» на
словосполучення «інші особи, які припиняють хуліганські дії».
Досліджено

критерії

відмежування

хуліганства

від

дрібного

хуліганства

(ст. 173 КУпАП), а також питання про розмежування складу хуліганства та окремих
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи (ст.ст. 121, 122, 125–127 КК
України), умисного знищення та пошкодження майна (ст. 194 КК України), інших
кримінальних правопорушень проти громадського порядку (ст.ст. 293–295, 299 КК України).
Розглянуто питання про внесення до КК України законодавчих змін щодо запровадження
категорій «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок» і вплив таких змін
на кримінально-правовий статус хуліганства.
Проведено кримінологічну характеристику хуліганства на підставі кримінологічних
показників (кількісно-якісні показники: рівень злочинності та судимості, динаміка, структура,
ціна, географія; латентність; особистість злочинця; час вчинення злочину; склад інших
злочинів, що вчиняються з хуліганством у сукупності).
Досліджуючи показник рівня злочинності за 2010–2019 рр., виявлено, що показник
хуліганства у загальному масиві усіх зареєстрованих злочинів є незначним (0,4%), проте
прослідковується динаміка до зростання частки хуліганств у загальній системі злочинності (з
0,3% у 2010 році до 0,8% у 2019 році). Показники рівня судимості складають 42,5% відносно
кількісті зареєстрованих повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, та 79,8%
щодо кількості осіб, яким повідомлено про підозру за вчинення відповідних діянь. Виявлено,
що менше половини зареєстрованих злочинів за ст. 296 КК України зазнають належного
державного переслідування.
Упродовж 2010–2019 рр. динаміка хуліганства зменшилась майже втричі, виявлені
відносні показники коефіцієнтів злочинної інтенсивності та злочинної активності населення
також засвідчують поступове їх зменшення. Рівень латентності хуліганства є високим, що
зумовлено низкою причин, які розкрито за результатами аналізу видів латентності (природна,
штучна, «граничні ситуації»). Визначено «ціну» хуліганства за допомогою аналізу
нематеріальних та матеріальних наслідків вчинення цього кримінального правопорушення.

Дослідження часу вчинення хуліганства засвідчило, що пік його вчинення припадає на
нічний час, переважно вчиняється у вихідні дні та п’ятницю.
Одночасно

із

вчиненням

хуліганства

найчастіше

вчиняються

кримінальні

правопорушення проти життя та здоров’я особи (умисне тяжке тілесне ушкодження, ст. 121
КК України) та проти власності (грабіж, ст. 186 КК України).
Сформовано сучасний кримінологічний портрет особи злочинця-хулігана на підставі
дослідження соціально-демографічних і морально-психологічних рис; кримінально-правових
ознак хуліганів. Запропоновано типологію хуліганів за критерієм ступеня глибини
антисуспільної спрямованості осіб (за показниками тривалості і стійкості злочинної
поведінки), які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 296 КК України.
Підтримано концепт, за якого причиною вчинення кримінального правопорушення є
вади людської природи (її недосконалість), а саме дефектність інтелектуальної, вольової та
емоційної структур особистості. Підставою для формування мотивації злочинної поведінки,
що детермінує хуліганство, є антисуспільні риси особистості, вони створюють у свідомості
особи негативні ціннісні переваги. Мотивація хуліганства, будучи уособленням наявних у
конкретної людини антисоціальних поглядів та установок, є саме тим внутрішнім чинником,
який формує мотив явної неповаги до суспільства та спонукає до вчинення кримінального
правопорушення.
Виокремлено негативні особистісні риси хуліганів, що відображають стійкі
індивідуальні властивості, як одного з ключових факторів формування мотивації хуліганської
поведінки (агресивність, імпульсивність, егоїзм, негативізм, фанатизм).
Досліджено умови вчинення хуліганства. Суб’єктивними умовами криміногенної
детермінації є недоліки виховання, схильність до вживання алкогольних напоїв,
неорганізованість дозвілля та безробіття, об’єктивними – тотальна пропаганда ЗМІ культу
насильства і жорстокості, вади в діяльності органів кримінальної юстиції, відсутність дієвих
допоміжних громадських утворень з охорони правопорядку, провокаційна поведінка
потерпілих, урбанізація.
Розглянуто конкретну життєву ситуацію, як окремий фактор детермінації хуліганства.
Здійснено класифікацію криміногенних ситуацій при вчиненні хуліганства за критеріями
джерела виникнення, змісту, характеру впливу на діючу особу.

Надано кримінологічну характеристику жертв хуліганства на підставі таких складових,
як соціально-демографічні та віктимологічні риси. На підставі цього запропоновано типовий
(узагальнений) віктимологічний портрет жертви хуліганства, типологію жертв хуліганства за
ступенем віктимності.
Розглянуто основні напрями запобігання хуліганству в Україні (загальносоціальний та
спеціально-кримінологічний, який включає й індивідуальні заходи запобігання). Об’єктом
загальносоціального запобігання хуліганству є ті деструктивні явища суспільного життя в
економічній, соціальній, ідеологічній сферах, що негативно впливають на свідомість особи,
формуючи її криміногенний ухил та опосередковано впливають на виникнення мотивації до
вчинення кримінального правопорушення.
Запропоновано перспективні загальносоціальні напрями запобігання хуліганству
(у сфері виховання молоді, зменшення рівня вживання алкогольних напоїв населенням,
підвищення організації дозвілля та зайнятості населення, вирішення соціальних проблем
села, обмеження поширення інформації, що пропагує насильство і жорстокість, покращення
якості роботи національної поліції, посилення громадського контролю у сфері охорони
громадського порядку).
Об’єктами запобіжних заходів у спеціально-кримінологічному запобіганні хуліганству
є: поведінка осіб, схильних до вчинення дій, спрямованих на грубе порушення громадського
порядку; криміногенне оточення, що стимулює розвиток у особи деструктивних рис, які
формують кримінальну мотивацію до вчинення кримінального правопорушення; фактори,
які полегшують вчинення хуліганства, створюють для цього сприятливі умови.
Найбільш ефективними заходами спеціально-кримінологічного запобігання є заходи
кримінологічної профілактики, зокрема: своєчасне виявлення потенційних хуліганів,
профілактична робота з такими особами (соціально-виховний та психологічний напрям),
правові та інформаційні заходи, виявлення топографії хуліганства, використання технічних
засобів у правоохоронній діяльності, душпастирська діяльність у взаємодії з інститутом
пробації.
Ключові слова: хуліганство, громадський порядок, особлива зухвалість, винятковий
цинізм, кримінологічна характеристика злочину, запобігання хуліганству.
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The present thesis is a comprehensive system research of contemporary criminal and
criminological problems related to countering hooliganism. Based on the results of this research,
justified proposals are suggested for improving provisions of Ukrainian criminal law and its
application in practice, and a theoretical model is developed for preventing such criminal offenses.
The research support an approach, according to which public order is recognized as an
immediate object of hooliganism (i.e. social relations affected by hooliganism through infliction of
real damage at a specific time in a specific place); it is a totality of social relations protected by the
Criminal Code and demonstrating the following characteristics: being provided for in the legal norms
and in the historically developed moral norms; typifying cultural, moral and esthetic social norms that
determine the rules of human behavior in such spheres of activities as household, production, leisure,
family, sports, and health care; representing a normal state of relations between people, proper
attitude to human health, state, municipal, private or other property.
Arguments are provided that social relations that are damaged (citizens’ health, property of
individuals and legal entities, normal activities of institutions in various spheres, etc.) are additional
mandatory alternative objects of hooliganism (along with public order). For the purposes of special
qualification of the specific elements of offense (Part 3 Article 296 of the Criminal Code of Ukraine),
a mandatory direct object is typical, i.e. legitimate activities of representatives of the state authorities
of civil society performing the functions of public order protection or actions of citizens terminating
acts of hooliganism.
It is maintained that public order is affected only by inflicting damage on specific individuals
(their privacy, health or property) or legal entities; in the absolute majority of criminal proceedings
under Article 296 of the Criminal Code, there is a victim of crime while more than one third of such
proceedings have a subject matter of the crime.

The author agrees with the position, according to which the only possible form of committing
hooliganism is an action. Characteristics of an action include its “extreme impertinence” and
“exceptional cynicism”. Comparative analysis of these characteristics is presented, based on the
results of which it is suggested they should be replaced with such characteristics as “extreme
impudence”.
A legislative gap was identified concerning the absence of elements of criminal or
administrative offense for deliberate destruction or damage of property in the amount lower than
envisaged in Article 194 of the Criminal Code of Ukraine (large or especially large amount), which
results in unjustified qualification of such actions under Article 296 of the Criminal Code of Ukraine.
The author furthermore mentioned a legislative gap in a definition of hooliganism that leads to
an ambiguous understanding of a phrase “grave disruption of public order” both as an action and as a
consequence of the former. Arguments are provided for a legislative change of the current formal
elements of hooliganism for material elements; respective wording of Part 1 Article 296 of the
Criminal Code is suggested as well as a note to be added to the article.
Based on the results of analysis of the mandatory characteristic of the specially qualified
elements of hooliganism as envisaged in Part 4 Article 296 of the Criminal Code of Ukraine (items
used for committing hooliganism), classification of items is suggested (“situationally acquired items”,
“special items”), and definitions are provided.
The thesis demonstrates that a subjective aspect of hooliganism regarding encroachment both
on the main immediate object of hooliganism (public order), and on the additional mandatory
alternative object (individual’s health, property, etc.) is characterized by the deliberate form of guilt.
The studied type of criminal offence has such typical special types of intention as alternative (based
on the content nature), sudden, and in some cases – premeditated (based on the conditions of origin
and formation). The contents of a motive of hooliganism are described, and its definition is
formulated. The author explores such optional characteristic of the subjective aspect of the analyzed
elements of a criminal offense as the purpose of hooliganism, and suggests a definition of the
respective notion.
The thesis analyzes qualifying and especially qualifying characteristics of hooliganism provided
for in Parts 2-4 Article 296 of the Criminal Code of Ukraine. The author suggests that a qualifying
characteristic of “hooliganism committed repeatedly” should be added to Part 2 Article 296 of the
Criminal Code of Ukraine; such characteristics as “individual previously convicted for this crime”,

“resistance to a state official or representative of civil society performing the function of protecting
public order” should be eliminated from Part 3 Article 296 of the Criminal Code of Ukraine; the
wording of the phrase “other citizens terminating acts of hooliganism” should be replaced with the
phrase “other individuals terminating acts of hooliganism”.
The author studies the criteria distinguishing hooliganism from petty hooliganism (Article 173
of the Code of Ukraine on Administrative Offenses), and distinguishing elements of hooliganism
from elements of individual criminal offenses aimed at person’s life and health (Articles 121, 122,
125–127 of the Criminal Code of Ukraine), deliberate destruction and damage of property (Article
194 of the Criminal Code of Ukraine) as well as other criminal offenses against public order (Articles
293–295, 299 of the Criminal Code of Ukraine). The author discusses legislative amendments to the
Criminal Code of Ukraine for introducing such categories as “criminal offense” and “misdemeanor”,
and the impact of such changes on the criminal legal status of hooliganism.
The thesis provides criminological characterization of hooliganism using criminological
indicators (quantitative and qualitative indicators: rate of crime and criminal record, dynamics,
structure, price, geography; latency; perpetrator’s identity; time of offense; elements of other offenses
committed in conjunction with hooliganism).
By studying the indicator characterizing the crime rate in 2010–2019, the author identifies that
the rate of hooliganism in the totality of all registered criminal offenses is insignificant (0.4%), yet
dynamics is observed towards the growth of a share of hooliganism in the overall system of crimes
(from 0.3% in 2010 to 0.8% in 2019). Indicators characterizing the rate of criminal record account for
42.5% with regard to the number of registered reports on committed criminal offenses, and 79.8%
with regard to the number of individuals for whom suspicion was announced for having committed
respective actions. It was found that less than a half of registered criminal offenses under Article 296
of the Criminal Code of Ukraine are subject to proper official prosecution.
During 2010–2019, the dynamics of hooliganism changed almost threefold, whereas the
detected relative indicators of the coefficients of criminal intensity and criminal activity of the
population also indicate a gradual decrease. The latency level of hooliganism is high, which fact can
be explained by several reasons that were identified as a result of analysis of the latency types
(natural, artificial, “boundary situations”). The “price” of hooliganism was determined with the help
of analysis of non-material and material consequences of commitment of this criminal offense.

Examination of the time of commitment of hooliganism demonstrated that its peak is registered
at night hours, and it is committed predominantly on non-working days and on Fridays.
Simultaneously with hooliganism, the most frequently committed criminal offenses are those
against a person’s life and health (intentional infliction of serious bodily injury, Article 121 of the
Criminal Code of Ukraine) and against property (robbery, Article 186 of the Criminal Code of
Ukraine).
The thesis describes a contemporary criminological portrait of a criminal hooligan based on the
results of examination of social, demographic, moral and psychological features as well as criminal
legal characteristics of hooligans. The author suggest a typology of hooligans with a breakdown by
the level of anti-social orientation of individuals (according to the indicators of the length and
sustainability of criminal behavior) who committed a criminal offense provided for in Article 296 of
the Criminal Code of Ukraine.
The author agrees with the concept, according to which the cause of committing a criminal
offense is defects of a human nature (its imperfection), namely deficiency of intellectual, volitional,
and emotional structures of the individual. The grounds for development of motivation for criminal
behavior determining hooliganism are anti-social features of personality, which created negative
value advantages in the person’s consciousness. Motivation for hooliganism representing anti-social
views and attitudes of a specific individual is the internal factor that forms a motive of demonstrated
disrespect for the society urging the person to commit a criminal offense.
Negative personal characteristics of hooligans are identified that reflect strong individual
features that one of the key factors forming the motivation of hooligan behavior (aggression,
impulsiveness, selfishness, negativism, fanaticism).
Conditions of commitment of hooliganism are furthermore examined. The subjective
conditions of criminogenic determination include defects in upbringing, disposition toward
consumption of alcohol, disorganization of leisure, and unemployment, whereas objective conditions
are total media propaganda of violence and cruelty, defects in the activities of criminal justice
agencies, lack of effective public support for law enforcement, provocative behavior of victims, and
urbanization.
A specific life situation is analyzed as an individual factor determining hooliganism.
Criminogenic situations are classified for commitment of hooliganism according to such criteria as
sources of origin, contents, and the nature of impact on the actor.

Criminological characterization of victims of hooliganism is provided using such components
as social, demographic, and victimological features. On the basis of this, a typical (generalized)
victimological portrait of a victim of hooliganism is provided as well as typology of victims of
hooliganism according to the level of victimhood.
The main areas of prevention of hooliganism in Ukraine are discussed (general social and
special criminological, which also includes individual prevention measures). The object of general
social prevention of hooliganism is those destructive phenomena of social life in economic, social,
and ideological spheres that have a negative impact on persons’ consciousness forming its
criminogenic inclination and indirectly influencing development of motivation for committing a
criminal offense.
The thesis offers proactive general social areas for preventing hooliganism (in the sphere of
youth education, decrease of the level of alcohol consumption by the population, improvement of
organization of popular leisure and employment, solution of social problems in villages, restriction of
information popularizing violence and cruelty, improvement of the quality of work of national police,
strengthening of civil society control in the sphere of public order protection).
The object of measures of special criminological prevention of hooliganism is behavior of
individuals inclined to commit actions aimed at grave violation of public order; criminogenic
environment that stimulates development of destructive features in an individual that form criminal
motivation for committing a criminal offense; factors facilitating commitment of hooliganism and
create favorable conditions for it.
The most efficient measures of special criminological prevention are criminological obviation
actions, namely: timely identification of potential hooligans, preventive work with respective
individuals (socio-educational and psychological areas), legal and awareness-raising activities,
identification of hooliganism topography, use of technical means in law enforcement, and pastorship
in cooperation with the probation institute.
Key words: hooliganism, public order, the motive of obvious disrespect for society, extreme
impertinence, exceptional cynicism, material elements of criminal offense, criminological
characteristics of a crime, identity of the perpetrator, causes and conditions of hooliganism, victim of
hooliganism, prevention of hooliganism.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВС – Верховний Суд.
ВС України – Верховний Суд України.
ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ.
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань.
ЗМІ – засоби масової інформації.
КК – Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ.
Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
КК 1960 р. – Кримінальний кодекс УРСР: Кодекс України від 28.12.1960 р. Відомості
Верховної Ради УРСР. 1961. № 2. Ст. 14.
КК УСРР 1927 р. – Кримінальний Кодекс Української Соціалістичної Радянської
Республіки: Кодекс від 08.06.1927 р. З. У. УРСР. 1927. № 26–27. Ст. 131.
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Громадський порядок належить до
основних засад суспільного життя держави. В Конституції України визначено, що в інтересах
громадського порядку можуть бути обмежені навіть права людини і громадянина. Йдеться
про свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ч. 3 ст. 34), свободу
світогляду і віросповідання (ч. 2 ст. 35), свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації (ч. 1 ст. 36), право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації (ч. 1 ст. 39). Також відповідно до Основного Закону України виключно
законами України визначаються основи забезпечення громадського порядку (п. 17 ч. 1 ст. 92),
Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення громадського порядку (п. 7
ст. 116). Кримінальний кодекс України (далі – КК України) до основних своїх завдань
відносить правове забезпечення охорони громадського порядку (ч. 1 ст. 1).
Одним із найпоширеніших кримінальних правопорушень1 проти громадського
порядку в Україні є хуліганство. Воно порушує громадський спокій, норми суспільної
моралі, зневажає результати людської праці, посягає на фізичну й моральну недоторканність
громадян, завдає шкоди здоров’ю потерпілих та їх власності. На ґрунті хуліганства нерідко
вчиняються більш тяжкі злочини.
За даними Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора,
упродовж 2010 – 2019 рр. в Україні правоохоронними органами було зареєстровано 54 784
випадків хуліганства (у 2010 р. – 9207, 2011 р. – 8866, 2012 р. – 7159, 2013 р. – 6315, 2014 р. –
4962, 2015 р. – 4120, 2016 р. – 3973, 2017 р. – 3437, 2018 р. – 3344, 2019 р. – 3401).
Незважаючи на відносну стабільність у цій сфері статистичного обліку, і навіть певне
скорочення абсолютних показників останніми роками, «ціна» хуліганства є занадто високою.
У сучасній кримінально-правовій та кримінологічній науці проблемі хуліганства
присвячені праці, зокрема таких науковців, як: І. М. Даньшин, М. Й. Коржанський,
В. С. Комісаров,

В. М. Кудрявцев,

Н. Ф. Кузнецова,

В. В. Кузнецов,

В. А. Ломако,

П. С. Матишевський, М. Л. Наклович, Ю. М. Ткачевський, А. П. Тузов, Є. В. Фесенко,
С. С. Яценко.
Залежно від аспекту пізнання хуліганства у дослідженні вживаються різні законодавчі
терміни – «кримінальне правопорушення», «злочин» або «кримінальний проступок».
1
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Доволі часто хуліганство постає предметом кримінально-правових, кримінологічних,
криміналістичних, психолого-юридичних, адміністративно-правових та соціологічних
досліджень. В Україні захищена низка дисертацій, зокрема: Г. І. Піщенко «Попередження
хуліганства (кримінально-правовий і кримінологічний аспекти)» (м. Київ, 1999 р.),
В. В. Налуцишин «Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)»
(м. Київ, 2007 р.), В. О. Калашнік «Психолого-юридична характеристика хуліганства»
(м. Київ, 2009 р.), П. М. Артьомов «Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування
та особливості прояву на пострадянському просторі» (м. Харків, 2009 р.), Л. О. Кузнецова
«Кримінальна відповідальність за хуліганство: порівняльно-правове дослідження» (м. Київ,
2011 р.), Л. М. Волкова «Адміністративно-правова протидія дрібному хуліганству»
(м. Запоріжжя, 2012 р.), М. М. Єфімов «Криміналістична характеристика та особливості
розслідування

хуліганства»

(м. Дніпро,

2015

р.),

О. А. Івахненко

«Кримінальна

відповідальність за хуліганські діяння» (м. Харків, 2015 р.), О. А. Галемін «Кримінальна
відповідальність за хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії» (м. Дніпро, 2017 р.).
Крім зазначеного доробку, дисертація ґрунтується також на інших працях вітчизняних
та зарубіжних науковців, зокрема таких, як: Д. С. Азаров, Ю. М. Антонян, С. Р. Багіров,
М. І. Бажанов, В. С. Батиргареєва, Ю. В. Баулін, П. С. Берзін, Ю. Д. Блувштейн, М. І. Блум,
В. І. Борисов, Л. П. Брич, В. М. Бурдін, Л. Д. Гаухман, Я. І. Гілінський, В. В. Голіна,
Б. М. Головкін, О. П. Горох, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, П. С. Дагель, А. І. Долгова,
В. М. Дрьомін, О. М. Джужа, О. О. Дудоров, З. А. Загиней-Заболотенко, А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський,

М. В. Карчевський,

О. О. Кваша,

О. В. Козаченко,

О. М. Костенко,

О. Г. Кулик, В. М. Куц, О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, В. Б. Малінін, М. І. Мельник,
А. А. Музика,

В. О. Навроцький,

В. Ф. Оболенцев,

М. І. Панов,

О. Ф. Парфьонов,

Є. О. Письменський, А. В. Савченко, О. Б. Сахаров, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий,
В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, Н. М. Ярмиш.
Попри значну кількість праць, присвячених проблематиці хуліганства, наразі
залишається невирішеною низка важливих питань, пов’язаних із юридичними ознаками
цього кримінального правопорушення, кримінально-правовою кваліфікацією відповідних
дій, розмежуванням злочину і кримінального проступку, розробленням дієвих напрямів
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запобігання хуліганству в Україні. Сьогодні тема дослідження значною мірою актуалізована
законодавчими новелами (1 липня 2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 р. № 2617–VIII,
яким внесено до КК України категорії «кримінальне правопорушення» та «кримінальний
проступок»), а також через діяльність робочої групи з питань розвитку кримінального права
(у складі Комісії з питань правової реформи), яка працює над створенням нового КК України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації
відповідає, зокрема: Національній стратегії у сфері прав людини (затверджена Указом
Президента України від 25 серпня 2015 р., № 501); Плану дій з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р); Стратегії розвитку наукових
досліджень НАПрН України на 2016–2020 роки (затверджена постановою загальних зборів
НАПрН України від 3 березня 2016 р.).
Дослідження виконано у межах теми науково-дослідної роботи відділу проблем
кримінального

права,

кримінології

та судоустрою

Інституту держави

і

права

ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми підвищення ефективності кримінальної
юстиції України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер державної реєстрації 0117U002703).
Тема дисертації затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 20.02.2013 р.; уточнена
Вченою радою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 31.10.2019 р.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна і системна розробка
кримінально-правових та кримінологічних проблем протидії хуліганству, формування на цій
основі пропозицій щодо вдосконалення положень кримінального законодавства України і
його практичного застосування, запобігання таким кримінальним правопорушенням.
Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:
– охарактеризувати об’єкт хуліганства;
– розкрити сутність поняття «громадський порядок»;
– визначити об’єктивну сторону хуліганства, зокрема: проаналізувати поняття
«особлива зухвалість» та «винятковий цинізм»; запропонувати класифікацію знарядь
вчинення хуліганства та їх визначення;
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– охарактеризувати суб’єктивні ознаки хуліганства;
– здійснити аналіз кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак складу
хуліганства, визначити доцільність їх законодавчого закріплення у цьому складі
кримінального правопорушення;
– виявити практичні проблеми кваліфікації хуліганства; визначити ключові критерії
відмежування хуліганства від дрібного хуліганства; розглянути питання щодо розмежування
хуліганства та суміжних складів кримінальних правопорушень, розробити основні критерії
такого розмежування;
– надати кримінологічну характеристику хуліганства;
– здійснити кримінологічну характеристику особистості злочинця-хулігана та
сформувати його сучасний кримінологічний портрет;
– розкрити причини й умови вчинення хуліганства;
– охарактеризувати жертву хуліганства та її роль у вчиненні злочину, створити її
типовий віктимологічний портрет та сформувати типологію жертв аналізованого злочину;
– розробити комплекс заходів запобігання хуліганству на загальносоціальному та
спеціально-кримінологічному рівнях;
– сформулювати рекомендації щодо вдосконалення кримінального законодавства.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони
громадського порядку та запобігання кримінальним правопорушенням проти громадського
порядку.
Предметом дослідження є склад кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 296 КК України, та кримінологічний потенціал протидії цьому явищу.
Методи дослідження. Під час дослідження використані загальнонаукові та спеціальні
методи пізнання правових явищ. Діалектичний метод було використано у кожному
підрозділі дослідження; методи дедукції та індукції, аналізу і синтезу допомогли визначити
структурно-логічну схему дослідження; застосування історичного методу сприяло
вивченню процесу становлення наукових поглядів щодо складу злочину в цілому та
хуліганства зокрема (підрозділи 1.1 – 1.3); системний метод слугував кримінальноправовому аналізу складу хуліганства (підрозділи 1.1 – 1.3), розробці його кримінологічної
характеристики (підрозділи 2.1 – 2.2), з’ясуванню причин та умов його вчинення (підрозділ
3.1), виробленню заходів запобігання (підрозділ 3.3); порівняльно-правовий метод
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використовувався для вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання кримінальної
відповідальності за вчинення дій, що порушують громадський порядок (підрозділи 1.1 – 1.3),
а також під час дослідження кваліфікуючих ознак хуліганства (підрозділ 1.4), розмежування
хуліганства й інших складів кримінальних правопорушень, та його відмежування від
адміністративних проступків (підрозділ 1.5); догматичний метод застосовувався під час
встановлення змісту окремих кримінально-правових ознак складу хуліганства (підрозділи
1.1–1.3), причин та умов вчинення хуліганства (підрозділ 3.1); метод моделювання став у
пригоді для формулювання рекомендацій, спрямованих на вдосконалення кримінального
законодавства (розділ 1); застосування методу лінгвістичного тлумачення сприяло
встановленню та розмежуванню ознак «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм»
(підрозділ 1.2); соціологічний метод (аналіз кримінальних справ, опитування практичних
працівників) слугував дослідженню окремих ознак складу кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 296 КК України, виявленню проблем правозастосування під час
кваліфікації хуліганських дій (розділ 1), встановленню кримінологічної характеристики
особистості злочинця-хулігана та потерпілого від хуліганства (підрозділи 2.2, 3.2),
детермінації хуліганства (розділ 3); статистичний метод застосовувався для аналізу
емпіричної інформації (розділи 1 – 3 дисертації).
Емпіричну базу дослідження становлять результати вибіркового узагальнення
матеріалів 400 архівних кримінальних проваджень за ст. 296 КК України, розглянутих
судами України протягом 2010 – 2018 рр.; узагальнені дані опитування 296 працівників
поліції та 55 суддів місцевих загальних судів міст Києва та Харкова; практика Європейського
суду з прав людини; узагальнення судової практики, здійснені Верховним Судом України,
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
статистична звітність за 2010 – 2019 рр. Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора,
Державної судової адміністрації України та інших відомств.
Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці зі загальної теорії права,
кримінального права та інших галузей права, а також енциклопедичні та довідкові видання.
Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні нормативноправові акти, кримінальне, кримінальне процесуальне законодавство, інші закони та
підзаконні нормативно-правові акти України, законодавчі акти деяких зарубіжних країн.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
комплексним і системним теоретико-прикладним розв’язанням сучасних проблем
кримінально-правової та кримінологічної протидії хуліганству. Зокрема, в дисертації
уперше:
1) на підставі аналізу теоретичних положень, а також вивчення та узагальнення
матеріалів судової практики висунуто й обґрунтовано наукову гіпотезу: хуліганства без
суспільно небезпечних наслідків не буває; запропоновано нову редакцію ч. 1 ст. 296 КК
України, відповідно до якої склад хуліганства є матеріальним, а також доповнити статтю
приміткою;
2) за результатами дослідження емпіричного матеріалу здійснено класифікацію
предметів, які можуть застосовуватися під час хуліганства: 1) «ситуативно придбані
предмети» – знаряддя, що використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених
ч.ч. 1 – 3 ст. 296 КК України; 2) «спеціальні предмети» – знаряддя, що використовуються
винятково для вчинення хуліганських дій, визначених ч. 4 ст. 296 КК України.
Запропонований поділ знарядь вчинення хуліганства на види слугуватиме правильній
кваліфікації аналізованого кримінального правопорушення;
3) виявлено законодавчу прогалину щодо відсутності складів злочину або
кримінального проступку (чи адміністративного правопорушення) за умисне знищення або
пошкодження майна у розмірі меншому, ніж передбачено ст. 194 КК України (великий або
особливо великий розмір); на практиці зазначена вада зумовлює «штучне» збільшення
кількості дій, що кваліфікуються як хуліганство;
4) розроблено віктимологічну характеристику жертв хуліганства, на підставі якої
сформовано типовий віктимологічний портрет жертви хуліганства – чоловік віком від 19 до
30 років, громадянин України, українець, неодружений, з вищою або незакінченою вищою
освітою, офіційно працевлаштований, не схильний до вживання алкогольних напоїв, зі
злочинцем не знайомий; перед вчиненням злочину поводить себе нейтрально, під час
посягання – активно вчиняє дії, спрямовані на припинення злочину, у подальшому –
звертається до правоохоронних органів. Сформовано типологію жертв хуліганства за
ступенем віктимності, надано їм характеристику;
5) обґрунтовано перспективний напрям протидії аналізованому кримінальному
правопорушенню – душпастирська діяльність, кримінологічний потенціал якої може бути
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успішно реалізованим у запобіганні хуліганству (про що свідчить позитивна динаміка у сфері
запобігання іншим злочинам), особливо у взаємодії з інститутом пробації;
удосконалено:
6) критичне розуміння конститутивних ознак складу хуліганства – «особлива
зухвалість» та «винятковий цинізм», які характеризують відповідні дії та визначають їх
сутність, на підставі чого запропоновано виключити ці ознаки з диспозиції ст. 296 КК
України, замінивши ознакою «особлива нахабність»;
7) кримінально-правове визначення поняття громадського порядку – це сукупність
охоронюваних КК України суспільних відносин, які характеризуються тим, що вони:
закріплені у нормах права та історично сформованих нормах моралі; уособлюють культурні,
моральні та естетичні соціальні норми, які визначають правила поведінки людей у таких
сферах діяльності, як побут, виробництво, дозвілля, сім’я, спорт, охорона здоров’я; є
виразником нормального стану стосунків між людьми, належного ставлення до здоров’я
осіб, державної, комунальної, приватної чи іншої форми власності;
8) дефініцію поняття хуліганського мотиву – це сформована на підставі антисоціальної
установки особистості, а також під впливом зовнішніх чинників спонука суб’єкта
кримінального правопорушення, яка характеризується зневажливим ставленням до існуючих
у суспільстві норм поведінки і моралі та проявляється зовні у деструктивних, особливо
нахабних діях, наслідком яких є порушення громадського порядку;
9) в аспекті de lege lata – наукове розуміння мети досліджуваного складу
кримінального правопорушення, яку запропоновано визначити як ствердження винуватим
свого патологічного «Я», тобто «слабкого Его», на шкоду іншим людям, інтересам громади,
суспільства, держави; додатково аргументована хибність ототожнення зазначеної мети з
обов’язковими ознаками цього складу кримінального правопорушення – мотивом (явна
неповага до суспільства) та діями, що мають своїм результатом грубе порушення
громадського порядку;
10) доводи прикладного характеру щодо розмежування хуліганства і суміжних
умисних кримінальних правопорушень: проти життя та здоров’я особи (ст. ст. 121, 122, 125–
127 КК України), умисного знищення та пошкодження майна (ст. 194 КК України), інших
кримінальних правопорушень проти громадського порядку (ст.ст. 293–295, 299 КК України),
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а також відмежування цього кримінального правопорушення від дрібного хуліганства
(ст. 173 КУпАП);
11) кримінологічний портрет особи злочинця-хулігана (на підставі врахування
соціально-демографічних і морально-психологічних рис, кримінально-правових ознак
сучасних хуліганів), яким є чоловік віком від 19 до 30 років, громадянин України, українець,
неодружений, який не має на утриманні неповнолітніх дітей; особа з повною загальною
середньою чи професійно-технічною освітою, яка не працює і мешкає у місті (обласному
центрі) та не має судимості, позитивно характеризується, схильна до вживання алкогольних
напоїв, психічно та фізично здорова; вчиняє хуліганські дії, як правило, самостійно, не
контролюючи власні емоції, з метою ствердження свого патологічного «Я», тобто «слабкого
Его», на шкоду іншим людям, інтересам громади, суспільства, держави;
12) розуміння заходів: загальносоціального запобігання хуліганству (виховання
молоді, зменшення рівня вживання алкогольних напоїв населенням, підвищення організації
дозвілля та зайнятості населення, вирішення соціальних проблем села, обмеження
поширення інформації, що пропагує насильство і жорстокість, покращення якості роботи
національної поліції, посилення громадського контролю у сфері охорони громадського
порядку);

спеціально-кримінологічного

запобігання

аналізованому

кримінальному

правопорушенню, який включає й індивідуальні заходи запобігання (своєчасне виявлення
потенційних хуліганів, профілактична робота з такими особами, правові та інформаційні
заходи, виявлення топографії хуліганства, використання технічних засобів у правоохоронній
діяльності);
дістали подальшого розвитку наукові положення про:
13) практичну доцільність конкретизації законодавчого розуміння поняття «публічний
порядок» (що вживається в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність
правоохоронних органів) – у зв’язку з його неузгодженістю з поняттям «громадський
порядок» та фактичною підміною останнього;
14) загальну кримінологічну характеристику хуліганства за кількісно-якісними
показниками (рівень (злочинності та судимості), динаміка, структура, «ціна злочину»,
географія злочину), латентність, особистість злочинця;
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15) ключовий фактор формування мотивації хуліганської поведінки, яким є негативні
особистісні риси хуліганів, що відображають стійкі індивідуальні властивості (агресивність,
імпульсивність, егоїзм, негативізм, фанатизм);
16) основні умови вчинення хуліганства – суб’єктивні (недоліки виховання, схильність
до вживання алкогольних напоїв, неорганізованість дозвілля та безробіття) та об’єктивні
(тотальна пропаганда ЗМІ культу насильства і жорстокості, вади в діяльності органів
кримінальної юстиції, відсутність дієвих допоміжних громадських формувань з охорони
правопорядку, нерідко – провокаційна поведінка потерпілих, урбанізація).
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані у
дослідженні положення, висновки та рекомендації використовуються (чи можуть
використовуватися) у таких сферах:
– науково-дослідній – для подальшого вивчення теоретичних проблем кримінальноправової та кримінологічної протидії кримінальним правопорушенням проти громадського
порядку загалом та хуліганства зокрема;
– правотворчій – для подальшого вдосконалення КК України та інших нормативноправових актів;
– правозастосовній – під час вирішення проблемних питань кваліфікації хуліганства та
суміжних кримінальних правопорушень, а також у процесі вивчення та узагальнення судової
практики судами України (акт впровадження результатів дисертації в діяльність Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.11.2015 р.
№ 223-2276/0/4-15);
– навчальній – під час підготовки відповідних розділів підручників і навчальних
посібників, викладання кримінального права, кримінології у вищих навчальних закладах
юридичного спрямування та на юридичних факультетах вишів.
Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації висновки і положення, що
становлять її новизну, ґрунтуються на власних дослідженнях. В опублікованій у співавторстві
з А. А. Музикою науковій праці особистим внеском здобувача є власні теоретичні розробки
щодо рівня латентності хуліганства, її класифікації та формулювання редакції ст. 296 КК
України (включно з приміткою).
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації були
оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах,
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круглих столах: «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (Івано-Франківськ,
11 – 16 березня 2014 р.); «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в
Україні» (Ужгород, 27 – 28 лютого 2015 р.); «Кримінально-правові та кримінологічні заходи
протидії злочинності» (Одеса, 13 листопада 2015 р.); «Протидія злочинності в Україні:
кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (Миколаїв, 26 травня 2016 р.), «Сучасна
кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи» (Харків, 9 грудня 2016 р.), «Актуальні
проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових
реформ» (Київ, 2 грудня 2016 р.); «Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії
злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку» (Харків, 18 квітня 2019 р.);
«Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри» (Одеса, 24 травня
2019 р.); «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та
гуманітарний виміри» (Кропивницький, 31 травня – 1 червня 2019 р.); «Сучасні
кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи» (Київ, 14 листопада 2019 р.).
Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і практичні результати
дослідження викладено в 16 наукових публікаціях, з яких: 5 статей опубліковано в наукових
фахових виданнях України, 1 стаття – в зарубіжному виданні, 10 – тези виступів на науковопрактичних конференціях, семінарах, круглих столах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних
позначень, вступу, трьох розділів, що включають десять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 301 сторінка, із них основний
текст – 215 сторінок, список використаних джерел (463 найменування) – 38 сторінок,
9 додатків – 48 сторінок.

14

РОЗДІЛ 1
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ХУЛІГАНСТВА:
ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Об’єкт і проблема юридичної визначеності складу хуліганства
22 листопада 2018 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617–VIII, який набрав
чинності з 1 липня 2020 р. (п. 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення) [329] (далі –
Закон № 2617–VIII). Цим Законом запроваджено нові у кримінальному законодавстві
категорії «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок», у зв’язку із чим
винесено численні зміни до КК (детально ця проблематика висвітлена у підрозділі 1.5
дисертації).
На початку дослідження складу хуліганства (ст. 296 КК) зауважимо, що запроваджені
Законом № 2617–VIII новели матимуть наслідком істотну зміну існуючих доктринальних
підходів до розуміння явища злочину. Внесені до законодавства корективи, очевидно,
вимагають певного часу для розроблення відповідних наукових та прикладних напрацювань,
що виходить за межі нашого дослідження. Зазначимо, що в дисертації, досліджуючи окремі
ознаки складу хуліганства, ми будемо послуговуватись існуючими теоретичними підходами
щодо поняття злочину та його складу. Водночас всі положення стосовно понять злочину та
його складу вважаємо прийнятними і для нововведених категорій кримінального
правопорушення та кримінального проступку, визначених у чинному КК.
Об’єкт кримінального правопорушення є невід’ємним елементом складу кримінального
правопорушення – сукупності об’єктивних та суб’єктивних ознак, встановлених диспозицією
конкретної статті КК, які визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як кримінальне
правопорушення. Хоча КК і не містить визначення поняття «склад кримінального
правопорушення», у ч. 1 ст. 2 цього Кодексу встановлено: підставою кримінальної
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад
кримінального правопорушення, передбаченого КК [206]; ч. 1 ст. 13 КК визначає, що
закінченим кримінальним правопорушенням визнається діяння, яке містить усі ознаки складу
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кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК
[206]. Коротко зупинимось на з’ясуванні поняття складу кримінального правопорушення.
Словосполучення «склад злочину» (латиною – corpus delicti) було запроваджено
італійським криміналістом Farinacius у його роботі «Variae quaestiones et communes opinions»,
виданій у 1581 р. В 1794 р. Klein переклав це словосполучення дослівно німецькою мовою як
Thatbestand. Спочатку це поняття було суто процесуальним та означало сукупність речових
доказів злочину [365, с. 89–90].
З усіх відомих кримінальних кодексів тільки КК ФРН 1871 р. містить норму, яка
визначає поняття «склад злочину». У кримінальних кодексах, ухвалених у ХХ сторіччі – у
Франції (1992 р.), Іспанії (1995 р.), Австрії (1975 р.), Швейцарії (1937 р.) не використовується
термін «склад злочину». КК Федеративної Республіки Німеччини визначає склад діяння
(Tatbestand) як «законний склад», «склад закону», ототожнюючи його з диспозицією
кримінально-правової норми особливої частини КК [242, с. 166–167].
Як вказувала Н. Ф. Кузнецова, теоретична розробка вчення про склад злочину
розпочалася у межах класичної школи кримінального права в XVIІІ–ХІХ століттях. У
дореволюційному кримінальному праві Російської імперії, на яке традиційно великий вплив
мало німецьке кримінальне право, вчення про склад злочину за німецькою нормативістською
концепцією не отримало розвитку [242, с. 166–168].
Детальне дослідження проблеми складу злочину у XIX столітті здійснювалось
М. С. Таганцевим, О. Ф. Кістяківським та ін.
Так, М. С. Таганцев у складі злочину виокремлював три головних елемента: діючу
особу – винного у вчиненні злочину; те, на що спрямована дія винного – об’єкт злочину;
злочинну дію, яка розглядалась як і з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони [373, с. 5].
О. Ф. Кістяківський складом злочину визначав обов’язкові ознаки, за відсутності яких або
однієї з них злочин ввжається відсутнім (суб’єкт злочину; об’єкт чи предмет, щодо яких
вчинюється злочин; відношення волі суб’єкта до злочинної дії, чи внутрішня його діяльність;
сама дія і її наслідки, чи внутрішня діяльність суб’єкта і її результати) [175, с. 59].
Теорія кримінального права того часу в цілому визнавала склад злочину як систему
елементів та їх ознак, що утворюють сам злочин.
У подальшому в науці запроваджується нормативістський підхід розуміння складу
злочину як «законодавчої моделі» або «наукової абстракції». Злочин протиставляється його
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складу. Зокрема, на початку та у середині ХХ сторіччя такі позиції висвітлено у працях
Я. М. Брайніна [61, с. 36], В. М. Кудрявцева [221, с. 47–47], А. А. Піонтковського [302, с. 241],
А. Н. Трайніна [389], та інших науковців.
На сьогодні у кримінально-правовій науці єдність щодо розуміння складу злочину
відсутня2.
На думку І. П. Малахова, необхідність в існуванні такої абстрактної теоретичної моделі,
як склад злочину відсутня. Він зазначає: «У цілому вчення про склад злочину завело науку в
кут… наука перетворилася у зібрання абстрактних шаблонних побудов, складених з набору
чотирьох однотипних елементів: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони,
суб’єкта. … Побудова складу злочину прижилася лише тому, що дозволяє примітивно
вирішувати проблему кваліфікації» [253, с. 35–42].
Менш категоричний у питанні дистанціювання складу злочину від КК М. І. Панов. Він
вказує, що «склад злочину – це юридична конструкція, яка у нормативній формі визначає
діяння як злочин (останній є змістом складу злочину). Але склад злочину сам по собі як
об’єктивне явище не існує – це лише юридичне (законодавче) визначення злочину. Він
змістовно відображається (закріплюється) в кримінально-правовій нормі» [298, с. 271].
Дійсно, склад злочину є узагальненою теоретичною моделлю, проте ця конструкція має
водночас важливе практичне значення. Є. В. Лащук та А. А. Музика зазначають, що склад
злочину містить відповідні характеристики, які покликані надати більш повне уявлення про
феномен злочину; є законодавчо визначеною підставою притягнення особи до кримінальної
відповідальності; це поняття ефективно використовується при кваліфікації суспільно
небезпечного діяння через застосування, власне, системного підходу; існування в
законодавстві, теорії і правозастосуванні усталеного поняття складу злочину застерігає,
передусім юристів, від «свавільного» наповнення поняття конкретного складу злочину
озаками, що йому не притаманні [273, с. 13]; поняття складу злочину вдало слугує вивченню
кримінального права, що апробовано упродовж багатьох десятиліть [273, с. 13]. Також
поняття складу злочину використовується у міжнародно-правових актах, зокрема у Конвенції
про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,
1990 р. (п. «с» ч. 2 ст. 6) [273, с. 13].
Примітка. Див., зокрема тези наукової конференції «Склад злочину: проблемні питання», опубліковані у
Віснику Академії адвокатури України № 1 (14), 2009 [361].
2
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Склад злочину є системою пов’язаних елементів (ознак), до яких належать: об’єкт,
об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. Ці ознаки містяться в законі про
кримінальну відповідальність, вони немов би «розсипані» у ньому [58]. Завдання юристів,
зазначає А. О. Пінаєв, полягає у тому, щоб усю цю сукупність ознак зібрати воєдино,
утворивши тим самим неподільне поняття складу конкретного злочину [300, с. 66].
Традиційно серед усіх елементів складу злочину об’єкт зазвичай характеризується
першим. Це пояснюється тим, що він відіграє вирішальну роль у встановленні характеру
суспільної небезпечності вчиненого злочину; є основою побудови системи особливої
частини кримінального закону – підставою для її поділу на розділи, включення окремих
статей до певного розділу, визначення послідовності розташування розділів і статей про
відповідальність за окремі види злочинів; через встановлення об’єкта визначають інші ознаки
складу злочину (насамперед наслідки, предмет, потерпілого); розрізнення об’єктів окремих
злочинів є складовою їх розмежування між собою [411, с. 153].
Об’єкт кримінального правопорушення – це одна із невід’ємних частин складу
кримінального правопорушення, встановлення якої є обов’язковим при кримінальноправовій кваліфікації суспільно небезпечного діяння. Цей елемент складу кримінального
правопорушення характеризує ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, враховується
під час призначення покарання, звільнення від покарання або кримінальної відповідальності.
Крім того, за допомогою об’єкта кримінального правопорушення розмежовуються діяння,
передбачені КК, від інших правопорушень, класифікується на відповідні групи вся
сукупність кримінально протиправних діянь в Особливій частині КК.
Незважаючи на важливість цього об’єктивного елемента у вченні про склад злочину,
доктриною досі не сформовано єдиного розуміння як щодо його визначення, так і щодо
змісту його структурних ознак.
У кримінально-правових джерелах об’єкт злочину розглядається як суспільні відносини
(М. І. Бажанов [37, с. 719], В. І. Борисов [57], М. І. Загородніков [147, с. 44–50],
М. Й. Коржанський [188, с. 112], А. А. Піонтковський [301, с. 111], В. Я. Тацій [377, с. 50],
О. М. Трайнін [388, с. 128]), цінності (П. П. Андрушко [6, с. 48], П. С. Берзін [48, с. 10],
П. С. Матишевський [260, с. 72], А. В. Наумов [287, с. 180], Т. І. Присяжнюк [328, с. 12],
Є. В. Фесенко [419, с. 12], [417]), блага (С. Б. Гавриш [89, с. 534], А. Ф. Зелінський, В. М. Куц
[155, с. 152]), інтереси (В. Т. Дзюба [131, с. 151], Є. І. Каіржанов [168]), правовий порядок
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(О. М. Костенко, А. В. Ландіна-Виговська [195]), правовідносини (О. М. Готін [107, с. 62,],
С. Я. Лихова [247, с. 79]), сфери життєдіяльності людей (В. П. Ємельянов [139, с. 10]),
соціальна оболонка суспільних відносин (В. М. Трубніков [390, с. 86]).
Кожна із зазначених наукових концепцій щодо розуміння об’єкта злочину, безумовно,
заслуговує на увагу та повинна враховуватись при проведенні спеціалізованих наукових
досліджень. Проте вирішення цієї наукової дискусії виходить за межі нашого дослідження.
На нашу думку, заслуговує уваги позиція Є. В. Лащука та А. А. Музики, які вважають,
що об’єкт злочину доцільно розглядати одночасно у двох площинах – у вузькому та
широкому розумінні [273, с. 56]. Вчені вказують, що у вузькому розумінні об’єктом злочину
є суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом, суб’єктам яких завдана
істотна шкода чи створена загроза її заподіяння, а в широкому розумінні об’єкт злочину – це
елемент складу злочину, що охоплює суспільні відносини, які охороняються кримінальним
законом, суб’єктам яких завдана істотна шкода чи створена загроза її заподіяння (обов’язкова
ознака), а також включає в себе потерпілого від злочину і предмет злочину (факультативні
ознаки) [273, с. 56].
Досліджуючи питання об’єкта злочину, неможливо оминути увагою питання щодо його
структури, зокрема місця у ній таких ознак, як предмет злочину та потерпілий від злочину. Ці
ознаки тісно пов’язані з об’єктом злочину і характеризують його. Саме через протиправний
виплив на матеріальні утоврення або людину заподіюється шкода об’єкту злочину. Таким
чином, вважаємо слушним існуючий в кримінально-правовій науці підхід щодо розгляду
потерпілого від злочину та предмет злочину як складових об’єкта злочину [273, с. 57; 411, с. 173].
При цьому, як вказують Є. В. Лащук та А. А. Музика, суспільні відносини, що
охороняються кримінальним законом, суб’єктам яких завдана істотна шкода чи створена
загроза її заподіяння, є обов’язковою ознакою об’єкта, а потерпілий від злочину та предмет
злочину – факультативними ознаками [273, с. 57].
Сприймаючи саме таку структуру об’єкта кримінального правопорушення, у цьому
підрозділі будуть висвітлені питання щодо об’єкта хуліганства.
Розглядаючи

проблему

об’єкта

кримінального

правопорушення,

як

на

загальнотеоретичному рівні, так і при вивченні конкретного виду кримінальних
правопорушень, на наш погляд, слід враховувати існуючі класифікаційні критерії цього
елемента складу кримінального правопорушення.
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Однією із найпоширеніших у правовій науці є триступенева класифікація об’єкта
злочину («вертикальна») залежно від ступеня узагальненості охоронюваних кримінальним
законом суспільних відносин, які виступають об’єктами різних злочинів [377, с. 132]. За цією
класифікацією об’єкт злочину поділяється на загальний, родовий та безпосередній.
Крім того, В. С. Ковальський зазначає, що у науці існує підхід щодо визнання
недостатньою тричленної кваліфікації злочинів і запровадження нових класифікаційних
розрядів. Зокрема, йдеться про необхідність виокремлення об’єкта, який є спільним для
безпосередніх об’єктів кількох злочинів («видовий» об’єкт). Вчений зазначає, що видові
об’єкти виокремлюють як щодо злочинів, які у чинному законодавстві передбачені статтям
одного й того ж розділу, так і тих, що «розкидані» по різних розділах [411, с. 165–166]. Такий
підхід до поділу об’єктів злочину заслуговує на увагу, оскільки має значення для
викоремлення та наукового аналізу схожих складів злочинів, їх систематизації, що може бути
використано для логічної побудови структури кримінального закону. Водночас,
погоджуємось із В. Я. Тацієм, який зазначає, що рекомендація з виділення підгрупового
(видового) об’єкт злочину «не повинна суперечити триступеневій класифікації об’єктів
навпаки, вона може існувати тільки в її межах у цілях з’ясування груп суспільних відносин,
що входять у родовий об’єкт, і побудови наукової системи окремих злочинів, які посягають
на один і той самий родовий об’єкт» [377, с. 146].
Загальний об’єкт охоплює сукупність усіх охоронюваних КК суспільних відносин,
тобто визначає межі кримінально протиправного. Цей вид об’єкта має найвищий рівень
узагальненості охоронюваних кримінальних законом суспільних відносин та охоплює собою
родовий та безпосередні об’єкти злочину.
Родовий об’єкт є середнім рівнем наведеної класифікації, ним охоплюється певне коло
тотожних чи однорідних за своєю соціальною і економічною сутністю суспільних відносин,
які внаслідок цього охороняються єдиним комплексом взаємопов’язаних кримінальноправових норм [205, с. 115]. Саме за цим видом об’єкта структуровано Особливу частину КК,
у відповідних розділах якої згруповано норми, які встановлюють відповідальність за
посягання на подібні суспільні відносини. Тому родовий об’єкт кримінальних
правопорушень, як правило, зазначено у назві відповідного розділу Особливої частини КК.
Стаття 296 КК, яка встановлює відповідальність за хуліганство, розміщена у розділі ХІІ
КК «Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності». Аналіз
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положень цього розділу свідчить про те, що родовим об’єктом групи кримінальних
правопорушень – таких, як групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК), мacoвi
заворушення (ст. 294 КК), заклики до вчинення дiй, що загрожують громадському порядку
(ст. 295 КК), хуліганство (ст. 296 КК), є суспільні відносини у сфері громадського порядку.
Прикметно відмітити законодавчу сталість (вже майже 60 років) щодо визначення
родового об’єкта групи злочинів. Так, ст. 206 «Хуліганство» перебувала в КК 1960 р. у главі
Х «Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я» [210].
До 1960 р., згідно з КК УСРР 1927 р., кримінальна відповідальність за хуліганство
передбачалась ст. 70, яка була закріплена у розділі ІІ «Злочини проти порядку управління» [209].
Вивичення кримінального законодавства країн колишнього СРСР свідчить про те, що
родовим об’єктом хуліганства (чи подібних злочинів) також є громадський порядок.
Наприклад, статті, що передбачають відповідальність за аналізовані злочини розміщені у
таких розділах (главах):
злочини проти громадської безпеки та громадського порядку (розділ Х, ст. 221 КК
Азербайджанської Республіки) [394]; (глава ХХХ, ст. 239 КК Грузії) [396]; (глава ХІІІ, ст. 287
КК Республіки Молдова) [403]; (глава ІХ, ст. 213 КК Російської Федерації) [406]; (глава 29,
ст. 279 КК Туркменістану) [407]; (глава ХХ, ст. 231 КК Латвійської Республіки) [393];
злочини проти громадського порядку і моральності (глава 30, ст. 339 КК Республіки
Білорусь) [400]; (глава 25, ст. 258 КК Республіки Вірменія) [399]; (глава 25, ст. 237 КК
Республіки Таджикистан) [404];
кримінальні правопорушення проти громадської безпеки і громадського порядку (глава
10, ст. 339 КК Республіки Казахстан) [401];
злочини проти громадського порядку (глава 37, ст. 266 КК Киргизької Республіки)
[398]; (глава ХХ, ст. 277 КК Республіки Узбекистан) [405];
злочини та кримінальні проступки проти громадського порядку (глава XL, ст. 284 КК
Литовської Республіки) [402];
винні діяння проти громадського порядку (розділ 2 Глави 16, ст.ст. 262, 263
Пенітенціарного кодексу Республіки Естонія) [299].
Подібним чином визначається родовий об’єкт злочину і в КК Республіки Болгарія, в
якому відповідний склад злочину (ст. 325) розміщено у розділ 10 «Злочини проти
громадського порядку і спокою» [460].
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Загалом аналіз наведених статей свідчить, що визначений у них склад хуліганства є
подібним до складу хуліганства за КК.
Водночас кримінальне законодавство інших країн свідчить про суттєву відмінність у
правовому визначенні діянь, що порушують громадський порядок.
Так, Модельний кримінальний кодекс США 1962 р. [327] передбачає кримінальну
відповідальність за вчинення заворушень та непокору наказу розійтися (ст. 250.1.), а також за
поведінку, що порушує громадський порядок (ст. 250.2).
Злочини, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення громадського
порядку, передбачено і в КК інших країн. При цьому такими діями охоплюються:
– безпідставні крики тривоги або помилкові сигнали (ч. 1), а також умисне, без
необхідності, використання номеру невідкладної допомоги (ч. 2) (ч. 1, 2 ст. 142 КК
Королівства Нідерландів) [395];
– участь осіб за попередньою змовою чи спільно у вуличних бійках або інших серйозних
порушеннях громадського порядку та спокою (§ 134 а КК Королівства Данія) [397];
– поведінка особи, що вчиняє галас у громадському місці або поводить себе таким
чином, що викликає суспільне обурення (ст. 16 КК Королівства Швеція) [408];
– застосування або погроза застосування насильства групою осіб (від 3 і більше),
поведінка яких викликає в оточуючих страх за свою особисту безпеку (п. 2 розділу 1); ті самі
діяння, вчинені одноособово (п. 3 розділу 1) Акта про публічний порядок 1986 р.
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії) [462];
КК деяких інших зарубіжних держав не містять складів злочинів, безпосереднім
об’єктом складу яких є громадський порядок, водночас встановлюють відповідальність за
дещо інші дії. Для прикладу можна навести положення кримінального законодавства таких
країн:
– ст. 274 КК Австрійської Республіки (порушення громадського порядку, поєднане з
насильницькими діями групи осіб), яка передбачає кримінальну відповідальність за свідому
участь у групі, що має за мету вчинення вбивства, заподіяння тяжкого тілесного ушкодження,
пошкодження майна у значному розмірі [457];
– ст. 125 КК Федеративної Республіки Німеччина (масові заворушення), яка передбачає
відповідальність за акти насильства щодо осіб або предметів, погрозу вчинити насильство,
вчинені групою осіб, а також способом, що загрожує суспільній безпеці [458];
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– ст. 261 КК Республіки Польща (осквернення пам’ятника чи іншого громадського
місця вшанування історичної події або вшанування особи), ст. 254 (активна участь у масових
заворушеннях, що супроводжується насильницьким нападом на особу чи майно) [461];
– ст. 257 КК Королівства Іспанія, що встановлює відповідальність за діяння, вчинене
групою осіб з метою порушити громадський мир, змінити громадський порядок, завдаючи
при цьому тілесних ушкоджень, шкоди майну, блокуючи громадські шляхи або доступ до
них, створюючи загрозу тим, хто подорожує, або з проникненням у приміщення чи будівлі;
ст. 258 КК Іспанії, що встановлює відповідальність за грубе порушення порядку на
засіданнях суду чи трибуналу, під час публічних дій органів влади, колегії виборців, в
державному офісі чи установі, навчальному центрі, або коли проводяться культурні чи
спортивні заходи [459].
Огляд законодавчих положень зарубіжних країн свідчить про те, що громадський
порядок (або спокій) традиційно є об’єктом їх кримінально-правової охорони. Незважаючи
на різне законодавче формулювання, насильницькі та агресивні дії, що зазіхають на цей
об’єкт, були та залишаються розповсюдженими у всіх країнах, незалежно від рівня їх
економічного, соціального та політичного розвитку, що додатково засвідчує актуальність
дослідження хуліганства.
Нижчим рівнем згаданої класифікації є безпосередній об’єкт злочину, який має суттєве
значення для правотворчої і правозастосовної діяльності. Під ним розуміють ті суспільні
відносини, на які посягає конкретний злочин і яким він заподіює шкоду, як вказує
А. В. Савченко [204, с. 94].
Основним безпосереднім об’єктом хуліганства є громадський порядок, тобто
суспільні відносини, що потерпають від хуліганства і яким заподіюється реальна шкода у
певний час і в конкретному місці.
Окрім КК, термін «громадський порядок» зустрічається як в Конституції України
(ч. 3 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 39, п. 17 ч. 1 ст. 92, п. 7 ст. 116), так і у багатьох
законних та підзаконних актах різних галузей права.
Наприклад, обмеження доступу до публічної інформації здійснюється за допомогою т.з.
«трискладового тесту» [101, с. 21], який відображає необхідність наявності сукупності трьох
вимог, встановлених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Одна з
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цих вимог містить положення, що таке обмеження здійснюється виключно в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку [335].
Оскільки громадський порядок є міжгалузевою правовою категорією та наділяється
різним змістом, вирішенням проблеми його визначення займаються вчені багатьох правових
спеціальностей. Тому термін «громадський порядок» має значну кількість варіацій.
У цій роботі ми розглянемо кримінально-правовий аспект розуміння громадського
порядку.
КК своїм завданням визначає правове забезпечення охорони прав і свобод людини і
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,
конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 1 КК) [206].
Отже, громадський порядок віднесено до одного із найбільш важливих об’єктів
кримінально-правової охорони, що підкреслює необхідність його дослідження та
встановлення.
Подібний законодавчий підхід до громадського порядку як одного з пріоритетних
об’єктів охорони, визначено і в КУпАП. У ст. 9 КУпАП передбачено, що адміністративним
правопорушенням (проступком) є протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи
бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність [177]. Адміністративна відповідальність за правопорушення, родовим
об’єктом яких є громадський порядок, передбачена главою 14 КУпАП «Адміністративні
правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку».
КК не містить визначення поняття «громадський порядок», що створює певну
невизначеність у правозастосовній діяльності під час кваліфікації відповідних діянь. Слід
відзначити, що встановлення сутності цього поняття має значення не тільки для правильної
кваліфікації хуліганства, а й для інших кримінальних правопорушень, в яких аналізоване
понятття визначається як ознака складу кримінального правопорушення. До таких дій
належать: групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК); заклики до вчинення дiй,
що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК); опір представникові влади, працівникові
правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
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військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(ст. 342 КК); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
(ст. 348 КК); ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення
волі (ст. 390 КК).
Стосовно законодавчого визначення поняття «громадський порядок» слід відзначити,
що на сьогодні єдиним чинним законодавчим актом, який його визначає, є Закон України
«Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з
підготовкою та проведенням футбольних матчів». Відповідно до ч. 1 ст. 1 цього Закону
громадський порядок визначається як сукупність суспільних відносин, що забезпечують
нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ і організацій під
час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і
реалізації правових та етичних норм [342].
Згідно з преамбулою цього Закону він визначає організаційно-правові особливості
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та
проведенням на території України футбольних матчів [342]. Оскільки визначення поняття
громадського порядку у цьому Законі може бути використане тільки для цілей та завдань
конкретного законодавчого акта, воно не може застосовуватись у контексті розуміння об’єкта
кримінально-правової охорони.
Донедавна визначення поняття громадського порядку встановлювалось також
Положенням про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх
справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від
11 листопад 2010 р. № 550 [313]; воно втратило чинність 8 вересня 2017 р. Приписами цього
підзаконного акта (підпункт 1.6. п. 1 «Загальні положення») встановлювалось, що
«громадський порядок – це система суспільних відносин, які складаються і розвиваються в
громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, спрямованих на забезпечення
нормального функціонування установ, організацій, громадських об’єднань, праці й
відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі» [313]. При
цьому підпунктом 2.1. п. 2 зазначеного Положення охорона громадського поряду
визначалась одним із основних завдань працівників служби дільничних інспекторів міліції.
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Наразі в Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції, затвердженої
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2017 р. № 650 [165], серед
основних завдань та напрямів діяльності дільничних офіцерів поліції такий напрям, як
охорона громадського порядку, взагалі відсутній. Натомість зазначено про напрям
діяльності – вжиття заходів для забезпечення публічного порядку.
Закон України «Про Національну поліцію» також не містить терміна «громадський
порядок» та одним із основних завдань Національної поліції України визначає надання
поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку [340] (п. 1 ст. 2).
Отже, в основних нормативних актах, які визначають правові засади організації та
діяльності Національної поліції України, відсутній термін «громадський порядок», натомість
вживається «публічний порядок», визначення якого ці акти не місять.
Зазначений термінологічний різнобій порушує приписи Конституції України, у п. 17 ч. 1
ст. 92 якої передбачено, що виключно законами України визначаються основи національної
безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку [185]. Крім
того, така неузгодженість є шкідливою, вона дезорієнтує працівників правоохоронних
органів в їх практичній діяльності. Тому, на нашу думку, з метою забезпечення єдності
підходів у правовому регулюванні, розумінні та практичній діяльності органів державної
влади слід використовувати конституційно закріплену термінологію, тобто послуговуватися
поняттям «громадський порядок». Від вжитку поняття «публічний порядок» слід
відмовитись [24].
У зв’язку з відсутністю законодавчого визначення поняття громадського порядку,
придатного для завдань кримінального права та судочинства, це поняття було сформовано в
правовій позиції ВС України.
Постановою цього Суду від 4 жовтня 2012 р. № 5-17 кс 12 встановлено, що об’єктом
злочину, передбаченого ст. 296 КК, є громадський порядок, під ним слід розуміти «стан
суспільних відносин, що виник, сформувався, змінюється та існує під впливом дії правових
норм (значною мірою), моральних засад, звичаїв, етичних правил, традицій, інших
позаюридичних чинників і знаходить свій вияв (відображається) у безпечності громадського
спокою, охороні здоров’я, честі та гідності людини, її прав та свобод, зокрема, права на
відпочинок, усталених правил співжиття, комунікації (спілкування), у поведінці в побуті, у
повазі і ставленні членів спільноти один до одного, у нормальному функціонуванні органів
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державної влади, місцевого самоврядування, різних установ, організацій, громадських
об’єднань, інших інституцій, які займаються корисною суспільною діяльністю» [326, с. 516].
Видається, що при формуванні наведеної правової позиції була спроба відобразити
найбільш поширені існуючі наукові погляди щодо розуміння феномена громадського
порядку. Водночас для застосування у практичній діяльності наведена дефініція, на наш
погляд, є досить громіздкою, та складною для сприйняття, оскільки занадто деталізована
джерелами формування явища «громадський порядок» та критеріями його прояву у
суспільному житті, які повно та всебічно вмістити у визначення неможливо та й немає
необхідності.
З приводу наукового визначення поняття громадського порядку слід відзначити, що
цьому питанню присвячено багато робіт вчених-криміналістів.
І. М. Даньшин визначав громадський порядок як урегульовані та охоронювані нормами
права та правилами співжиття суспільні відносини, що забезпечують спокій громадян,
суспільну моральність, нормальний відпочинок та роботу громадян, повагу до їх праці,
дотримання особами правил поведінки у суспільному житті та побуті [120, с. 44].
Інший дослідник – В. М. Кудрявцев, визначав громадський порядок як існуючу в
суспільстві систему відносин між людьми, правил взаємної поведінки та суспільного життя,
встановлених чинним законодавством, звичаями та традиціями, а також моральними
нормами [225, с. 245].
В. Я. Тацій зазначає, що поняттям «громадський порядок», як основним безпосереднім
об’єктом хуліганства, «охоплюються регульовані й охоронювані нормами права і правил
співжиття суспільні відносини, що забезпечують спокій громадян, суспільну моральність,
нормальний відпочинок і роботу людей, повагу до них і їх праці, дотримання громадянами
правил поведінки в суспільному житті й у побуті» [377, с. 235].
Подібний підхід щодо розуміння поняття громадського порядку як певної сукупності
суспільних відносин (їх системи або комплексу), що забезпечують спокій громадян,
суспільну моральність, нормальний відпочинок та роботу людей, належні умови
функціонування державних органів та установ, приватних організацій, висловлюють також
М. А. Агаджанян [2, с. 92], В. Є. Батюкова [41, с. 14], І. М. Копотун [186, с. 12], В. А. Ломако
[207, с. 582], П. І. Сащенко [359, с. 15].
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Наведений підхід, хоча і є усталеним та найбільш поширеним у кримінально-правовій
науці, водночас викликає певні заперечення. Так, у довідковій літературі суспільні відносини
визначаються як стійкі зв’язки між людьми та групами людей, що мають істотне значення
для існування і функціонування певної, досить великої сукупності людей; специфічний вид
співіснування людей, що відображає становище соціальних суб’єктів у суспільстві, їхню роль
у громадському житті. До суспільних відносин належать правові, економічні, духовні та інші
види відносин. Кожен з них формується і реалізується у функціонуванні суспільства та
життєдіяльності індивіда, що пов’язане з певними матеріальними або ідеальними
(духовними) об’єктами, які відіграють істотну роль у суспільному житті [447, с. 422].
Вбачається, що суспільні відносини є категорією багатогранною та динамічною, яка
формується та розвивається залежно від умов конкретного історичного періоду, території,
сфери життєдіяльності людей. Тобто, суспільні відносини об’єктивно існують незалежно від
волі окремих індивідів, а тому самі по собі не можуть будь-що встановлювати,
забезпечувати або визначати. У цьому випадку мова може йти про правовідносини –
суспільні відносини, які регулюються правом (законами та іншими нормативно-правовими
актами) [448, с. 44–45].
У кримінально-правовій науці існує подібний, водночас більш глибокий підхід до
розуміння терміна «громадський порядок». Зокрема, М. Л. Наклович розглядає поняття
громадського порядку у вузькому та широкому розумінні. У широкому розумінні, на його
думку, громадський порядок – це регульована юридичними нормами і правилами співжиття
сукупність суспільних відносин, що склались в державі і мають своїм завданням подальший
розвиток і зміцнення цих відносин [278, с. 28]. Під громадським порядком у вузькому
значенні автор розуміє регульовану юридичними нормами і правилами співжиття сукупність
лише тих суспільних відносин, які покликані забезпечити нормальне функціонування
державних і громадських установ, підприємств і організацій, цілісність державного і
особистого майна громадян, безпеку, недоторканість, честь і гідність людей, а так само
нормальні умови для їх праці, побуту і відпочинку [278, с. 28].
Інший дослідник цього питання – С. С. Яценко також визначав громадський порядок у
двох аспектах. По-перше, як соціально-правову категорію. Відповідно до цього підходу він
визначав громадський порядок як стан соціально значущих, вольових суспільних відносин,
які врегульовані соціальними нормами правового та неправового характеру і визначаються
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обстановкою суспільного й особистого спокою, повагою до суспільної моральності,
узгодженістю та структурною організованістю соціальних зв’язків учасників суспільного
життя, унаслідок чого утворюються сприятливі зовнішні умови корисної діяльності,
відпочинку та побуту людей, охоплюючи сферу спілкування у громадських місцях
[455, с. 27–28]. По-друге, як «родовий об’єкт групи злочинів». За цією позицією С. С. Яценко
характеризував громадський порядок як стан суспільних відносин, урегульованих та
охоронюваних кримінально-правовими нормами, спрямованими на забезпечення спокійних
умов суспільно корисної діяльності, відпочинку та побуту людей, на дотримання суспільної
моральності, а також принципів організації праці та користування благами [455, с. 77].
Г. І. Піщенко пропонує розглядати громадський порядок у трьох площинках: «а) як
безпосередній об’єкт хуліганства; б) у вузькому розумінні, тобто як об’єкт посягання
хуліганських дій, що включає у себе і безпосередній об’єкт хуліганства; в) в широкому
розумінні, який може бути порушений не тільки хуліганськими діями, а й іншими злочинами
або подіями (стихійними лихами)» [305, с. 7]. На нашу думку, у цьому підході зайвим є розгляд
громадського порядку у площині «як безпосередній об’єкт хуліганства». По-перше, ця
площина логічно не узгоджується із позицією автора щодо розгляду аналізованого поняття у
вузькому та широкому розумінні. По-друге, ця площина охоплюється пропонованим вузьким
розумінням поняття громадського порядку, як об’єкта посягання хуліганських дій.
Також Г. І. Піщенко наводить власне визначення громадського порядку як «засновану
на громадських зв’язках, загальноприйнятих правилах поведінки, моральних принципах,
сукупність суспільних відносин, найбільш важливі з яких урегульовані нормами права і
покликані забезпечити нормальне функціонування державних, громадських та інших
закладів, цілісність існуючих в суспільстві форм власності, безпеку, честь, гідність людей, а
також нормальні умови їх праці, побуту і відпочинку» [305, с. 5].
Наведений градаційний підхід до розуміння сутності громадського порядку є логічним,
оскільки є поняттям міжгалузевим, про що йшлося вище.
Крім того, існують і інші визначення поняття громадського порядку, сформовані
залежно від дотримання окремими вченими тієї чи іншої концепції розуміння загальної теорії
об’єкта злочину. Наприклад, громадський порядок розглядається як встановлений уклад
елементарного спілкування людей (Є. В. Фесенко [421]); визначена сукупність видів і форм
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поведінки громадян у суспільстві (Н. Ф. Кузнєцова [237, с. 3]); стійкий порядок
взаємовідносин між державою, соціальними інститутами і громадянами (А. В. Точка [387, с. 168]).
Останнім часом висувається думка, яка виключає можливість розгляду громадського
порядку як об’єкта хуліганства. Так, В. В. Налуцишин, критично ставлячись до визначення
суспільних відносин як об’єкта посягання, безпосереднього об’єкта, дійшов висновку, що
громадський порядок не може бути об’єктом хуліганства. Він розглядає громадський
порядок як соціально-правову категорію та визначає його як «виразник спокою,
упорядкованості життєдіяльності як фізичних, так і юридичних осіб, нормального
функціонування державних органів і установ, громадських організацій і об’єднань в цілому –
в кримінально-правовому розумінні як правопорядок, що забезпечує існування людини,
суспільства, держави» [280, с. 70]. При цьому об’єктом хуліганства він визнає громадський
спокій, як складову частину правопорядку [280, с. 70].
Схожої думки дотримується і В. В. Кузнецов, який визначає об’єктом окремих злочинів
(ст.ст. 293–296 КК) не громадський порядок, а його частину – громадський спокій. Таку
позицію автор мотивує тим, що широке розуміння родового об’єкта (тобто як громадського
порядку) нівелює якісні характеристики посягань, які дають змогу об’єднати їх в окрему
групу. Водночас дослідник визначає, що «громадський порядок як об’єкт кримінальноправової охорони – це сфера або непорушених, або порушених діянням (чи створена загроза
заподіяння істотної шкоди), що не містить ознак злочину чи складу злочину, суспільних
відносин, які охороняються законом про кримінальну відповідальність і забезпечують
нормальні умови діяльності підприємств, установ й організацій, життєдіяльності людини, її
права та свободи, честь та гідність, недоторканність і безпеку шляхом установлення,
дотримання й реалізації соціальних норм» [226, с. 15].
Інша дослідниця цього питання, Л. О. Кузнецова, також вважає, що «громадський
порядок є родовим об’єктом хуліганських дій, а основним безпосереднім об’єктом хуліганських
дій є громадський спокій, що є складовою частиною громадського порядку» [230, с. 8].
Аналізована позиція науковців викликає зауваження. На нашу думку, такий підхід був
би більш обґрунтованим за умови іншого, менш конкретизованого формулювання диспозиції
ст. 296 КК. На сьогодні приписи зазначеної норми закону чітко визначають, що основним
безпосереднім об’єктом хуліганства є саме громадський порядок, а не громадський спокій.
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Якщо розглядати поняття «громадський порядок» відокремлено від інших ознак складу
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 КК, дійсно існує можливість його
«надто» широкого тлумачення. Видається, що справді кожне вчинюване кримінальне або
адміністративне правопорушення певною мірою посягає на громадський порядок, проте не
кожне вчиняється з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом.
Таким чином, ми поділяємо підхід, запропонований у працях М. Л. Накловича,
С. С. Яценка, Г. І. Піщенка, щодо необхідності вивчення і тлумачення поняття «громадський
порядок» на різних рівнях, залежно від поставлених наукових чи практичних цілей.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що громадський порядок, як основний
безпосередній об’єкт аналізованого кримінального правопорушення, є сукупністю
суспільних відносин, що забезпечують охорону прав і свобод громадян, їх здоров’я, честі та
людської гідності, дотримання норм суспільної моралі, та які у певний час і в конкретному
(переважно – громадському) місці потерпають від хуліганства.
Такі суспільні відносини характеризуються тим, що вони:
– закріплені у нормах права та історично сформованих нормах моралі;
– уособлюють культурні, моральні та естетичні соціальні норми, які визначають
правила поведінки людей у таких сферах діяльності, як побут, виробництво, дозвілля, сім’я,
спорт, охорона здоров’я;
– є виразником нормального стану стосунків між людьми, належного ставлення до
здоров’я осіб, державної, комунальної, приватної чи іншої форми власності.
Для аналізованого складу злочину, зокрема передбаченого ч. 3 ст. 296 КК, є
характерним і додатковий обов’язковий безпосередній об’єкт, якому шкода заподіюється
одночасно з основним об’єктом. Відповідно до ч. 3 ст. 296 КК дії, передбачені ч.ч. 1, 2 цієї
статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язані з
опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з
охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років [206]. Таким чином,
додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом при вчиненні дій, передбачених ч. 3
ст. 296 КК, є правомірна діяльність представників влади або громадськості, які виконують
обов’язки з охорони громадського порядку або громадян, які припиняють хуліганські дії.
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Об’єкт хуліганства є складним, тобто ним охоплюється два чи більше соціальних блага,
що порушуються одним злочином [411, с. 167]. Тому у науковій літературі існує позиція, що
хуліганству властивий додатковий факультативний об’єкт. В. Я. Тацій зазначає, що
додатковий факультативний об’єкт – це такий об’єкт, який у разі вчинення певного злочину
може існувати поряд з основним, а може бути і відсутнім (наприклад, відносини власності і
здоров’я громадян при хуліганстві – ст. 296 КК) [205, с. 118]. Причому кваліфікація від цього
не змінюється. Однак те, що в результаті певного злочинного посягання шкоду спричинено
також факультативному об’єкту, за інших рівних умов, є свідченням більш високої
суспільної небезпечності вчиненого діяння і має враховуватися судом при призначенні
відповідної міри покарання [205, с. 118].
І. М. Даньшин також наголошував, що особа, державна та приватна власність – додаткові
факультативні об’єкти хуліганства. Вони доповнюють основний об’єкт хуліганства,
перебувають у підпорядкуванні у нього, свідчать про розширення обсягу порушуваних при
вчиненні цього злочину суспільних відносин, розкривають його сутність [120, с. 44].
Як зазначає В. С. Ковальський, додаткові об’єкти бувають безальтернативними – склад
відповідного

злочину

охоплює

порушення

лише

одного

такого

об’єкта,

або

альтернативними – за умови, що склад відповідного злочину передбачає порушення або
одного, або іншого (інших) об’єктів [411, с. 170].
Відповідно до ч. 1 ст. 296 КК хуліганством є грубе порушення громадського порядку, що
супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом [206]. При цьому, як
встановлено нашим дослідженням, особлива зухвалість чи винятковий цинізм полягали у
спричиненні шкоди: здоров’ю громадян (84,3% злочинів); власності фізичних або юридичних
осіб (32,4%); нормальній діяльності різних закладів, що надають послуги у сфері відпочинку,
торгівлі, охорони здоров’я тощо (15%); спокою громадян (15,2%); честі і гідності осіб (4,7%);
нормальній діяльності громадського та приватного транспорту (3,4% злочинів) (Додаток Д)3.
Таким чином, погоджуємось із В. С. Ковальським, що хуліганство характеризується
складним об’єктом – основним обов’язковим є відносини у сфері громадського порядку, а
додатковими обов’язковими альтернативними – відносини власності, здоров’я
потерпілого тощо [411, с. 170].
Примітка. Сума наведених показників перевищує 100%, оскільки при вчиненні хуліганства
часто завдана злочином шкода мала різний харакер.
3
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У зв’язку з чисельністю додаткових обовʼязкових альтернативних об’єктів, властивих
хуліганству, на практиці у процесі кваліфікації відповідних дій часом виникають труднощі.
Прикладом можуть слугувати матеріали такого кримінального провадження.
Досудовим слідством С. обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК.
Натомість суд першої інстанції кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 125 КК, мотивувавши своє
рішення тим, що дії С. на час спричинення тілесних ушкоджень потерпілому не були
поєднані з очевидним грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги
до суспільства та не супроводжувались особливою зухвалістю, а були результатом
неприязних відносин, що виникли раптово внаслідок образи з боку потерпілого [317].
Водночас, під час касаційного перегляду судових рішень у цій справі, ВС дійшов
висновку про неправильне застосування судами нижчих інстанцій ст. 125 КК з таких підстав.
Досудовим слідством С. обвинувачувався у вчиненні дій, передбачених ч. 1 ст. 296 КК, у
зв’язку із тим, що С., у громадському місці, а саме в АТБ-Маркеті, зневажливо поставився до
оточуючих його громадян, протягом 15 хвилин порушував громадський порядок у магазині,
штовхав товар, всупереч правилам поведінки запалював цигарку в приміщенні магазину та,
нецензурно лаючись, біля каси почав конфлікт з раніше незнайомим йому В., який розмовляв
по телефону. Винуватий з особливою зухвалістю вдарив його правою рукою в обличчя, від
чого потерпілий впав на підлогу і вдарився головою, втративши свідомість та отримавши
забій, садна тім’яної області, що є легкими тілесними ушкодженнями, а також з хуліганських
мотивів штовхнув В. на вітрину з товаром, від чого частина товару впала на підлогу. ВС
зазначив, що поза увагою судів нижчих інстанцій залишилось те, що в основі відмежування
хуліганства від злочинів проти здоров’я особи, крім інших ознак, перебувають об’єкт
злочину, який значною мірою визначає правову природу (характер) кожного із цих діянь та
їхню суспільну небезпечність, і така ознака суб’єктивної сторони злочину, як його мотив.
Хуліганські дії завжди посягають на громадський порядок [317].
Ще одним дискусійним питанням у судовій практиці, пов’язаним із об’єктом хуліганства,
є застосування судами ст. 46 КК (звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим). Законом визначено, що особа, яка вперше вчинила
кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних
правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з
потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду [206].
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З. А. Загиней-Заболотенко стверджує, що «звільнення від кримінальної відповідальності
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим базується на таких підставах, як гуманізм та
економія кримінальної репресії. Поява норми про цей вид звільнення стала можливою через
включення до норм КК і КПК диспозитивних начал, «реституційної» процедури, яка
покликана згладити соціальний конфлікт між винним і потерпілим шляхом загладжування
шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням. Вирішує відповідний соціальний
конфлікт власне примирення винного з потерпілим, яке за своїм значенням наближається до
консенсусу як основного способу нівелювання конфлікту. Саме потерпілий (тобто особа, якій
злочином спричинено шкоду), може виразити свою волю про прощення винуватого, на
підставі чого приймається рішення про закриття кримінального провадження та звільнення
особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК» [145].
Оскільки санкція ч. 1 ст. 296 КК передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі
до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести
місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років [206], особи визнані винними за
вчинення цього кримінального проступку можуть бути звільненими від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 46 КК.
Проте застосування у судовій практиці приписів ст. 46 КК є неоднаковим, що
підтверджується як проведеним нами опитуванням практичних працівників, так і практикою ВС.
Зокрема, 45,9% працівників правоохоронних органів, відповідаючи на питання щодо
необхідності застосування ст. 46 КК при вирішенні питання про звільнення від кримінальної
відповідальності особи, винної у вчиненні хуліганства, у зв’язку з примиренням із
потерпілим, наголосили, що це питання є дискусійним та потребує додаткового
нормативного врегулювання; 31,8% зазначили, що ст. 46 КК не може бути застосована у
справах про хуліганство; 18,2% опитаних, навпаки, вважають, що ця норма КК підлягає
застосуванню; 4,1% відмовились відповісти (Додаток Є).
Схожі результати отримані і під час опитування суддів місцевих загальних судів, з яких
50,9% вважають, що застосування ст. 46 КК при вирішенні питання про звільнення від
кримінальної відповідальності особи, винної у вчиненні хуліганства України, є
неправильним; 34,5% зазначили, що це питання є дискусійним та потребує додаткового
нормативного врегулювання; 14,5% опитаних вважають правильним застосування ст. 46 КК
у справах про хуліганство (Додаток З).
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Постановою Касаційного кримінального суду у складі ВС від 24 липня 2018 р. доводи
прокурора щодо неможливості застосування положень ст. 46 КК через наявність заподіяння
шкоди публічним інтересам, внаслідок злочину, у вчиненні якого обвинувачується А.,
визнані такими, що не ґрунтуються на вимогах закону, оскільки законодавцем встановлено
лише одну заборону щодо застосування зазначеної норми при звільненні особи від
кримінальної відповідальності – вчинення корупційного злочину. Як зазначив ВС, більш
широке тлумачення даної норми, а саме заборона її застосування в разі вчинення певних
злочинів, за наявності всіх інших, передбачених законом підстав, є неприпустимим та
суперечить основній засаді судочинства – верховенству права, відповідно до якого людина, її
права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість
діяльності держави [320].
Вже через декілька місяців цим же судом, в іншому складі та в іншій справі, було
ухвалено постанову від 6 листопада 2018 р., в якій констатовано правильність висновку
апеляційного суду про неможливість звільнення Б. від кримінальної відповідальності за ч. 1
ст. 296 КК з підстав примирення винного з потерпілим. Свій висновок суд мотивував тим, що
«безпосереднім об’єктом хуліганства є громадський порядок … додатковим факультативним
об’єктом хуліганства можуть виступати здоров’я особи, авторитет органів державної влади,
громадська безпека. При цьому, зважаючи на те, що безпосереднім об’єктом хуліганства є
саме громадський порядок, а спричинена конкретним особам шкода є лише проявом
посягання на основний об’єкт, звільнення особи від кримінальної відповідальності в зв’язку з
примиренням винного з потерпілим може мати місце лише тоді, коли злочин завдає шкоди
приватним інтересам фізичної особи, а не публічним інтересам» [318].
Проте такі висновки суду викликають заперечення, оскільки положення ст. 46 КК містять
тільки одне обмеження щодо звільнення від кримінальної відповідальності особи з підстав,
визначених цією статтею, а саме – вчинення корупційного кримінального правопорушення.
Наведений приклад неоднакового застосування судами норм матеріального права у подібних
правовідносинах породжує хибну практику щодо звільнення осіб від кримінальної
відповідальності. Крім того, неправильне застосування ст. 46 КК, порушує декларовані
Конституцією Україні права та свободи людини і громадянина та потребує проведення
узагальнення судової практики та надання відповідних роз’яснень судам всіх рівнів.
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Юридична позиція щодо застосування ст. 46 КК, викладена у постанові ВС від
6 листопада 2018 р. [318], породжує ще одне питання: а як же бути з особами, засудженими
за ч. 1 ст. 296 КК, якщо у відповідних справах відсутні потерпілі?
З позиції суду вбачається, що диспозицією ч. 1 ст. 296 КК громадський порядок
визначено основним безпосереднім об’єктом хуліганства, а здоров’я, власність тощо є
додатковими

факультативними

об’єктами.

Потерпілий

від

такого

посягання

є

факультативною ознакою об’єкта цього кримінального правопорушення. Отже, застосування
положень ст. 46 КК можливе тільки до осіб, які вчинили кримінальний проступок,
передбачений ч. 1 ст. 296 КК, та їхніми хуліганськими діями (окрім власне громадського
порядку) завдано шкоду конкретним фізичним або юридичним особам.
У вивчених нами матеріалах кримінальних проваджень щодо хуліганства встановлено,
що у 2,5% таких справ потерпілі були відсутні (Додаток Д). Такий відсоток є незначним,
водночас до осіб, які були засуджені у цих справах, ст. 46 КК не може бути застосована (якщо
послуговуватись згаданою позицію постанови ВС від 6 листопада 2018 р.). Вважаємо, що
такий підхід суперечить положенням ч. 1 ст. 24 Конституції України, відповідно до якої
громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а також
ч. 2 цієї статті, яка визначає, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [185].
За КК безпосереднім об’єктом хуліганства є громадський порядок. Водночас шкода
цьому об’єкту кримінально-правової охорони завдається виключно через заподіяння шкоди
конкретним потерпілим (їх спокою, здоров’ю чи власності). Отже, для досліджуваного
делікту характерними є такі факультативні ознаки об’єкта, як «потерпілий від кримінального
правопорушення» і «предмет кримінального правопорушення»; на рівні конкретного складу
злочину (чи кримінального поступку) потерпілий зазвичай фігурує, а також досить часто
наявним є і предмет посягання.
Дотримуючись такої концепції щодо структури об’єкта кримінального правопорушення
та, відповідно, послідовності його дослідження, ми враховуємо те, що виключно суспільні
відносини, як соціальне явище, не можуть повністю уособлювати сутність об’єкта
кримінального правопорушення. Додатковими факультативними ознаками об’єкта злочину,
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які його визначають та не можуть належати до інших ознак складу злочину, є саме предмет
злочину та потерпілий від злочину [273, с. 56].
У законодавстві окремих зарубіжних країн у складах злочинів, що передбачає
кримінальну відповідальність за хуліганство, ознаки «предмет злочину» та «потерпілий від
злочину» є обов’язковими. Зокрема, потерпілими є:
– «особа» (п. 221.1. ст. 221 КК Азербайджанської Республіки [394], ч.ч. 1, 4 ст. 258 КК
Вірменії [399]);
– «громадяни» (ч. 1 ст. 293 КК Республіки Казахстан [401], ч. 1 ст. 237 КК Республіки
Таджикистан [404], ч. 1 ст. 279 КК Туркменистану [407]);
– «люди» (ч. 1 ст. 287 КК Республіки Молдова [403], ч.ч. 1, 2 ст. 231 КК Латвійської
Республіки [393]);
– «малолітній, особа похилого віку, інвалід або особа, що знаходиться в безпорадному
стані» (п. д) ч. 2 ст. 277 КК Республіки Узбекистан [405]);
– «установа або підприємство або організація» (тобто юридична особа) (ч. 1 ст. 231 КК
Латвійської Республіки [393]);
– «представник влади або інша особа, яка виконує обов’язки з охорони громадського
порядку або припиняє порушення громадського порядку» (п. 221.2.2. ст. 221 КК
Азербайджанської Республіки [394], п. 2 ч. 3 ст. 258 КК Республіки Вірменія [399], п. 2 ч. 2
ст. 293 КК Республіки Казахстан [401], ч. 2 ст. 213 КК Російської Федерації [406]; п. в) ч. 2
ст. 237 КК Республіки Таджикистан [404], п. б) ч. 2 ст. 279 КК Туркменистану [407], п. г) ч. 3
ст. 277 КК Республіки Узбекистан [405]);
– «представник влади або інша особа, яка припиняє хуліганство» (п. б) ч. 2 ст. 239 КК Грузії
[396], ч. 1 ст. 287 КК Республіки Молдова [403], ч. 2 ст. 231 КК Латвійської Республіки [393]);
– «представник влади або інша особа, яка виконує обов’язки з охорони громадського
порядку» (ч. 1 ст. 266 КК Киргизької Республіки [398]);
– «особа, що припиняє хуліганські дії» (ч. 2 ст. 339 КК Республіки Білорусь [400]).
Предметом злочину – як обов’язкової ознаки складу хуліганства визначено «чуже
майно»: у КК Азербайджанської Республіки (п. 221.1 ст. 221 [394]), КК Республіки Білорусь
(ч. 1 ст. 339 [400]), КК Республіки Вірменія (ч. 1 ст. 258 [399]), КК Республіки Казахстан (ч. 1
ст. 293 [401]), КК Киргизької Республіки (ч. 1 ст. 266 [398]), КК Республіки Таджикистан (ч. 1
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ст. 237 [404]), КК Туркменистану (ч. 1 ст. 279 [407]), КК Республіки Узбекистан (ч. 1, п. е) ч. 2
ст. 277 [405]), КК Латвійської Республіки (ч. 2 ст. 231 [393]).
В окремих КК зарубіжних країн, як вказує Кузнецова Л. О., у відповідних складах
злочину, які передбачають кримінальну відповідальність не за хуліганство, а за дії, що
містять певні форми хуліганських дій, також передбачені обов’язкові ознаки об’єкта злочину:
потерпілий від злочину (представник влади або представник громадськості – КК Болгарії;
сусіди – КК Норвегії) та предмет злочину (майно – КК Нідерландів, Ізраїлю, Китаю, Норвегії,
Франції; повідомлення, оголошення або документ – КК Ізраїлю; інформація – КК штату
Техас) [229].
Предмет кримінального правопорушення. А. А. Музика та Є. В. Лащук визначають,
що предмет злочину – це факультативна ознака об’єкта злочину, що знаходить свій прояв у
матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати органами чуття чи фіксувати
спеціальними технічними засобами), з приводу яких та шляхом безпосереднього впливу на
які (або без такого впливу) вчиняється злочинне діяння [273, с. 110].
Ця ознака об’єкта кримінального правопорушення має значення для кваліфікації
кримінально протиправних діянь не тільки завдяки своїм матеріальним властивостям, а
насамперед тим, що через неї проявляється зміст суспільних відносин, які охороняються
кримінальним законом. Саме через протиправне зазіхання на предмет кримінальне
правопорушення найочевидніше виражається зовні.
Як уже зазначалось, у процесі дослідження судової практики нами виявлено, що під час
вчинення хуліганських дій шкода спричинялась власності фізичних або юридичних осіб
(32,4% злочинів) (Додаток Д). Тобто для понад третини хуліганств характерною була
наявність предмета кримінального правопорушення, а саме: у потерпілих було пошкоджено
автомобілі (8,8%), одяг (4,6%), вікна (4,0%), двері (3,4%), торгівельні вітрини (1,5%), посуд
кафе (1,5%), продукція магазину (1,1%) та ін (Додаток Д).
Наступною ознакою об’єкта хуліганства є потерпілий від кримінального
правопорушення.
Оскільки у правовій доктрині поняття «потерпілий» вживається у різних значеннях
(кримінально-правовому, кримінально-процесуальному, кримінологічному) зауважимо, що у
цьому розділі воно розглядатиметься винятково як кримінально-правова категорія.
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КК не дає визначення поняттю «потерпілий від кримінального правопорушення».
Відповідно ч. 1 ст. 55 КПК потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди,
а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди [212].
Відмінність

кримінально-правового

поняття

потерпілого

від

кримінально-

процесуального полягає зокрема у тому, що у зв’язку із особливостями законодавчої
конструкції окремих складів кримінальних правопорушень, потерпілий не є їх обов’язковою
ознакою, водночас є учасником кримінального провадженням під час досудового
розслідування та судового розгляду. Крім того, момент виникнення процесуального статусу
потерпілого пов’язаний із настанням таких юридичних фактів: подання особою заяви про
вчинення кримінального правопорушення; подання особою заяви про залучення її до
провадження як потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК [212]), ухвалення відповідного процесуального
рішення про визнання особи потерпілим у уримінальному провадженні. Тобто процесуальне
право наділяє потерпілого передбаченими законом правами та обов’язками для виконання
завдань кримінального судочинства. В кримінально-правовому сенсі статус потерпілого не
залежить від таких процесуальних обмежень.
У кримінальному праві існує чимало визначень поняття «потерпілий від кримінального
правопорушення». Так, В. М. Сенаторов визначає його як «соціальний суб’єкт (фізична
особа, юридична особа та в окремих випадках її структурні підрозділи – філіали й
представництва, організації, що виконують статутні завдання без створення юридичної
особи, та держава), чиї встановлені й охоронювані законом права, свободи й законні інтереси
порушуються злочинним діянням шляхом заподіяння фактичної шкоди або створення
загрози реального заподіяння шкоди майнового, фізичного, морального, соціального та
іншого характеру» [324, с. 52].
Подібної позиції щодо визначення поняття цієї ознаки складу кримінального
правопорушення дотримується і В. І. Борисов: це «соціальний суб’єкт (учасник) суспільних
відносин, чиї права, свободи, законні інтереси порушені злочинним діянням (дією чи
бездіяльністю) шляхом заподіяння істотної шкоди майнового, фізичного, морального чи
іншого характеру або створення загрози заподіяння такої шкоди» [55, с. 426].
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Як видно із наведених дефініцій, до потерпілих, окрім фізичних осіб зараховують і
юридичних осіб. До речі, такої ж позиції дотримуються і Ю. В. Баулін [42, с. 553–554],
В. Т. Дзюба [130], Є. В. Фесенко [423], А. М. Ященко [456, с. 8].
Така позиція узгоджується з приписами кримінального процесуального законодавства
(ч. 1 ст. 55 КПК) – потерпілим у кримінальному провадженні може бути і юридична особа,
якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди [212].
Водночас чи можна категорично стверджувати про правильність такого підходу? –
питання дискусійне. На думку А. А. Музики та Є. В. Лащука, юридичну особу не можна
визнавати потерпілим у матеріальному праві, оскільки відповідне кримінально каране діяння
вчиняється не з приводу юридичної особи, а з приводу об’єкта права власності такої особи.
Окрім того, юридична особа ніколи не зазнає ані фізичного, ані психічного впливу [273,
с. 73]. Потерпілим від злочину у кримінально-правовому розумінні автори визначають як
факультативну ознаку об’єкта злочину, що характеризує людину, з приводу якої вчиняється
злочин та (або) якій, відповідно до кримінально-правової норми, злочином завдається істотна
шкода (чи створюється загроза її заподіяння) [273, с. 82].
Проблема

належності

юридичної

особи

до

потерпілого

від

кримінального

правопорушення не належить до предмета нашого дослідження, водночас кримінальноправове розуміння цієї ознаки А. А. Музики та Є. В. Лащука видається найбільш правильним.
За даними нашого дослідження, питома вага категорій потерпілих (від усієї кількості
визнаних такими у кримінальних справах – 100%) становила: фізичні особи – 94,8%,
юридичні особи – 5,2%. Також у 2,5% справ потерпілі не були встановлені, а у 2% справ у
зв’язку зі смертю осіб, постраждалих від злочину, потерпілими визнавались особи з числа
близьких родичів чи членів сім’ї (Додаток Д).
В юридичній літературі існує думка щодо необхідності визнання потерпілого
обов’язковою ознакою об’єкта кваліфікованого складу хуліганства, передбаченого ч. 3 ст. 296
КК (наприклад, В. Т. Дзюба [283, с. 180], В. В. Шаблистий, О. А. Галемін [438, с. 58–59]).
Такими потерпілими пропонується визнавати декілька категорій осіб: представники влади;
представники громадськості, які виконують обов’язки з охорони громадського порядку; інші
громадяни, які припиняють хуліганські дії. Така позиція, на нашу думку, є правильною і нами
підтримується, оскільки неможливо чинити опір особам, що припиняють хуліганстькі дії, не
завдаючи при цьому їм будь-якої шкоди.
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1.2. Об’єктивна сторона хуліганства і проблеми кваліфікації

Суспільно небезпечні діяння не вчиняються безслідно, а їх результати є зовнішнім
проявом, що і являє собою об’єктивну сторону кримінального правопорушення. Без
перебільшення можна стверджувати, що ця ознака є стрижнем у будові правової моделі
складу кримінального правопорушення, визначається у диспозиціях норм Особливої частини
КК, а також має вагоме значення зокрема для відмежування кримінально протиправних дій
від інших правопорушень, кваліфікації кримінального правопорушення, індивідуалізації
покарання.
Незважаючи на те, що об’єктивна сторона кримінального правопорушення є одним із
«стовпів» вчення про склад кримінального правопорушення, у науковців і досі немає єдиної
позиції щодо її розуміння. Крім того, у вітчизняній кримінально-правовій науці відчувається
гострий брак сучасних досліджень за цією темою, оскільки більшість наукових доробок з
означеного питання зроблені ще за радянських часів або ж присвячені вивченню окремих
ознак об’єктивної сторони злочину.
Проблеми об’єктивної сторони злочину досліджували багато вітчизняних та зарубіжних
вчених, серед позицій яких можна виокремити декілька підходів до розуміння поняття
об’єктивної сторони злочину.
В. М. Кудрявцев [221, с. 9], В. Б. Малінін, О. Ф. Парфьонов [255, с. 13], А. М. Ришелюк
[285, с. 12] розглядають об’єктивну сторону злочину як зовнішній акт суспільно
небезпечного посягання на охоронюваний законом об’єкт.
М. В. Володько [204, с. 102], Л. Д. Гаухман [90, с. 91], А. В. Наумов [287, с. 186],
В. С. Прохоров [241, с. 314], В. Я. Тацій [208, с. 8] висловлюють думку щодо бачення
об’єктивної сторони злочину як сукупності його зовнішніх ознак, що характеризують процес
злочинного посягання
М. І. Панов вважає, що об’єктивна сторона злочину – обов’язковий елемент складу
злочину – становить зовнішній вияв злочину, що характеризується суспільно небезпечним
діянням (дією або бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, причинним зв’язком
між діянням і наслідками, місцем, часом, обстановкою, способом та засобами вчинення
злочину [74, с. 628].
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З наведених наукових позицій вбачається, що в кримінально-правовій науці об’єктивна
сторона злочину розглядається у різних варіаціях: як процес суспільно небезпечного і
протиправного посягання; як зовнішній акт кримінально протиправного діяння; як
сукупність певних зовнішніх ознак злочину; як зовнішня сторона злочину.
Різними за змістом є також підходи і до визначення обсягу обов’язкових та
факультативних ознак об’єктивної сторони злочину. Традиційно до таких ознак відносять:
суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням
та наслідками, місце, час, спосіб, засоби, знаряддя та обстановку вчинення злочину.
Розв’язання цих наукових проблем потребує окремого вивчення. Тому лише
зауважимо, що підтримуємо концепт щодо визначення об’єктивної сторони кримінально
караного діяння як зовнішньої сторони злочину, що характеризується наведеними вище
ознаками [205, с. 124] і які поділяються на обов’язкові та факультативні.
Обов’язковими ознаками є законодавчо закріплені константні складові, які утворюють
саму правову природу кримінального правопорушення, без них неможливо уявити вчинення
будь-якого делікту. До них належить діяння у формі дії чи бездіяльності. Факультативні
ознаки також притаманні складам кримінальних правопорушень, проте їх встановлення не є
ключовим для правової кваліфікації діяння та, відповідно, не вимагає законодавчого
закріплення у диспозиціях норм Особливої частини КК. Якщо факультативна ознака
закріплена в диспозиції статті, то вона набуває статусу обов’язкової.
Суспільно небезпечне діяння. У кримінальному праві термін «діяння» вживається в
двох значеннях. У «широкому» сенсі так називають злочин загалом. Діянням (дією або
бездіяльністю), що має ознаки суспільної небезпеки, кримінальної протиправності, винності
і караності, КК та наука кримінального права визначають злочин. Також діянням іменують й
одну з ознак об’єктивної сторони злочину, тобто тих ознак, якими злочин виражається зовні.
Тоді говорять про діяння у «вузькому» розумінні [452, с. 3].
Суспільно небезпечне діяння застосовується для характеристики однієї з ознак
об’єктивної сторони злочину, тобто дії чи бездіяльності, та визначається як конкретний,
усвідомлений, вольовий, суспільно небезпечний та протиправний акт поведінки людини
[205, c. 126]. Ця ознака є обов’язковою для усіх складів злочинів, передбачених КК.
Для визнання поведінки особи діянням як ознаки об’єктивної сторони досить
переконатися, що в її свідомості відображений фактичний сенс скоєного. Факт усвідомлення
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суспільної небезпеки вчинюваних дій встановлюється вже під час аналізу суб’єктивної
сторони [452, с. 36].
Єдина можлива форма вчинення хуліганства – дія. При цьому законодавець визначає
дві можливі ознаки, що характеризують такі дії – особлива зухвалість чи винятковий цинізм.
Якщо порушення громадського порядку не супроводжувалось зазначеними ознаками, то
відсутній склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 296 КК. У таких випадках
може йтися про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).
У науковій літературі існує й інший підхід щодо розуміння згаданих характеризуючих
ознак кримінально протиправної дії, який визначає, що вони належать до такої ознаки
об’єктивної

сторони

кримінального

правопорушення,

як

спосіб.

Наприклад,

В. В. Налуцишин зазначає, що «конструктивні (конститутивні) ознаки кримінально-караного
хуліганства «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм» є різновидами фізичного або
психічного насильства, та юридично визначеними ознаками механізму цього посягання, в
силу чого їх слід визнавати способами вчинення цього злочину» [281, с. 4].
Пропонований підхід викликає заперечення з огляду на таке.
КК не містить визначення поняття «спосіб вчинення кримінального правопорушення».
Водночас у конкретних видах кримінальних правопорушень передбачає такі його види, як:
загальнонебезпечний спосіб; спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб; спосіб, що має
характер особливого мучення; активний спосіб тощо.
М. І. Панов визначає, що спосіб вчинення злочину являє собою сукупність (систему)
прийомів і методів, які використовуються при вчиненні злочину [298, с. 250]. Спосіб може
являти собою дії, які за певних обставин визнаються самостійними актами вольової поведінки
суб’єкта або навіть окремим злочином. Однак у таких складених злочинах спосіб – не
самостійна ознака об’єктивної сторони, а є однією з ознак, які характеризують діяння, являє
собою елемент складеного діяння, виконує функцію забезпечення виконання основного
діяння, з яким воно утворює нерозривну єдність [218, с. 88].
Таким чином, поняття «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм» є ознаками, що
характеризують вчинення дії, визначають її сутність, вони не можуть прирівнюватись до
прийомів або методів, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення.
На законодавчому рівні не закріплено визначення понять «особлива зухвалість» та
«винятковий цинізм». Така юридична невизначеність цих обов’язкових ознак нерідко
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породжує їх суперечливе трактування працівниками правоохоронних органів і суддями, та як
наслідок – помилки під час притягнення осіб до кримінальної відповідальності.
Для правозастосовної практики єдиним орієнтиром з цього питання є роз’яснення ВС
України, викладене у Постанові Пленуму ВС України № 10. Пунктом 5 цієї постанови
передбачено, що за ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке
грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, насильством із
заподіянням потерпілій особі побоїв або тілесних ушкоджень, знущанням над нею,
знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням
нормальної діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського транспорту
тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла [326, с. 493]. Хуліганством, яке
супроводжувалось винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з
демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом
безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого
віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін. [326, с. 493].
На нашу думку, зазначена позиція ВС України не розкриває сутності понять «особлива
зухвалість» та «винятковий цинізм», а лише містить орієнтовний перелік дій, які можна
ототожнити з однією з названих характеризуючих ознак вчинення кримінально протиправної
дії. Убачається, що такий підхід фактично залишає на розсуд органів досудового
розслідування та суду вирішення питання про їх встановлення у кожній конкретній справі, а
тому уникнути неоднозначного застосування цих дефініцій досить складно.
Слід погодитись із позицією З. А. Загиней-Заболотенко щодо визначення згаданих
кримінально-правових понять як оцінних, тобто з «невизначеним змістом, що фіксує
найбільш загальні ознаки кримінально-правових явищ, предметів, зумовлює необхідність
конкретизації його змісту суб’єктами, які інтерпретують та (або) застосовують кримінальний
закон України» [143, с. 325], [144].
Ознаки «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм» також присутні у складі
хуліганства КК Республіки Казахстан (ч. 1 ст. 293 [401], КК Киргизької Республіки (ч. 1
ст. 266 [398], КК Республіки Молдова (ч. 1 ст. 287 [403]).
КК Латвійської Республіки містить ознаку «зухвалі дії» (ч. 1 ст. 287 [402], а лише
ознаку – «винятковий цинізм» закріплено у КК Республіки Білорусь (ч. 1 ст. 339 [400]),
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КК Республіки Вірменія (ч. 2 ст. 258 [399]), КК Республіки Таджикистан (п. г) ч. 2 ст. 237
[404], КК Республіки Узбекистан (п. г) ч. 2 ст. 277 [405]).
Нами встановлено, що хуліганство, кваліфіковане як вчинене з особливою зухвалістю, є
найбільш

розповсюдженим

видом

даного

кримінального

правопорушення

та

характеризується вчиненням таких дій: заподіянням тілесних ушкоджень потерпілій особі
(71,8%); пошкодженням майна (31,1%); тимчасовим припиненням нормальної діяльності
установи, підприємства чи організації (15%); насильством із заподіянням потерпілій особі
побоїв (12,5%); тривалим порушенням спокою громадян (10,0%); порушенням спокою та
відпочинку осіб в районі здійснення кримінального правопорушення (5,1%); приниженням
честі та гідності потерпілого (4,7%); погрозою фізичної розправи (2,5%); тимчасовим
припиненням нормального руху громадського транспорту чи приватного автотранспорту
(2%); іншими діями (4,4%)4 (Додаток Д).
Діяння, кваліфіковані за ознакою виняткового цинізму, є менш поширеними та
супроводжуються такими діями: проявом безсоромності чи грубої непристойності у виді
демонстрації статевих органів (2,2%); приниженням честі та гідності потерпілого (1,5%);
публічним справленням природних потреб (1,0%); знущанням над особою, яка перебувала у
безпорадному стані (0,7%); іншими діями (1,3%) (Додаток Д).
Під час вивчення судової практики також встановлено, що дотепер існують складнощі
кваліфікації діянь за ознаками «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм» в аспекті їх
розмежування. Розглянемо такий приклад із судової практики.
А., знаходячись біля приміщення Личаківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській
області, вчинив хуліганські дії, що супроводжувались винятковим цинізмом. Такі дії
полягали у тому, що, А. оголившись, справляв свої природні потреби на службовий
автомобіль «Тоуоtа Рrіus» з передньої його частини до задньої. Ці дії вчинив у присутності
працівників правоохоронного органу, які знаходились як в автомобілі, так і поза ним, на їх
зауваження не реагував та висловлювався нецензурною лайкою [30].
Вироком місцевого суду зазначені дії А. було кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК, як
хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом [30].
Примітка: сума наведених показників перевищує 100%, оскільки хулігани вчиняли декілька
різних за характером дій, котрі були кваліфіковані як такі, що вчинені з особливою зухвалістю.
4
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Ухвалою апеляційного суду вирок було скасовано, а провадження стосовно А. закрито
за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК. Свій висновок
апеляційний суд мотивував відсутністю в діях А. об’єктивної сторони цього злочину,
оскільки вчинені ним дії не є такими, що грубо порушують громадський порядок [30].
На нашу думку, зазначене рішення апеляційного суду є неправильним, оскільки особа,
яка насправді цинічно порушила загальноприйняті правила поведінки та виявила до
працівників правоохоронних органів не тільки людську неповагу, а й неповагу до
представників влади, уникла відповідальності за свої дії.
Поняття «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм» до певної міри є подібними, а
тому їх встановлення часто викликає труднощі, особливо враховуючи те, що хуліганські дії
можуть одночасно вчинятись як з особливою зухвалістю, так і з винятковим цинізмом.
Розглянемо наукові дефініції аналізованих понять.
Л. Ш. Берекашвілі визначав, що особлива зухвалість – це найвищий ступінь грубості,
яка характеризується великою настирливістю хулігана та вкрай різко вираженим
ігноруванням суспільних або особистих інтересів громадян. Вона може виявлятись у буйстві
або безчинстві, супроводжуватись нанесенням тілесних ушкоджень громадянам, знущанням
над особистістю, зривом масових заходів тощо [45, с. 6].
На думку П. І. Грішаєва та Л. І. Блінової, особлива зухвалість – це нахабні та обурливі
дії, поєднані нерідко зі знущанням або фізичним насильством над особистістю, знищенням
майна, зривом громадських заходів [109].
Поняття «винятковий цинізм» П. С. Матишевський визначав як наругу над моральністю
шляхом вчинення безсоромних, відразливих і вульгарних дій (наприклад, поява в публічному
місці в оголеному вигляді, публічне відправлення природних потреб тощо) [261, с. 90].
Інший науковець – В. І. Зарубін під винятковим цинізмом розуміє умисні дії, що
виражають демонстративну зневагу до норм суспільної моралі та мають характер
непристойності [150, с. 14].
Варто відзначити, що в юридичних джерелах визначення аналізованих понять, попри їх
поширене вживання, зустрічаються вкрай рідко.
Водночас аналіз цих дефініцій, у тому числі і згаданих, свідчить про їх суперечливість,
адже вони не містять об’єктивних критеріїв, які б дозволили однозначно провести межу між
поняттями «винятковий цинізм» і «особлива зухвалість». В аспекті їх дослідження
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привернемо увагу до граматичного та лексичного значення слів «винятковий», «особливий»,
«цинізм», «зухвалий», використовуючи довідкову літературу.
Згідно з тлумачними словниками української мови «винятковий» – це той, який становить
виняток із загальних правил; особливий, надзвичайний [412, с. 128], [372, с. 119], [78, с. 103].
Слово «особливий» визначається як такий, що чимось вирізняється з-поміж інших, не такий, як
інші, не схожий на інші; незвичайний, винятковий; характерний лише для певного предмета,
явища, певної особи і т. ін.; своєрідний, специфічний [77, с. 477], [372, с. 614], [75, с. 862].
Під словом «зухвалий» у тлумачних словниках української мови розуміється такий, що
не виявляє належної уваги, пошани до кого-небудь; грубий, нахабний [385, с. 394], [79,
с. 212]. Поняття «цинізм» визначається як відверто зневажливе, зухвале ставлення до
загальноприйнятих норм моралі, до чого-небудь, що користується загальним визнанням,
повагою; відвертість, доведена до безсоромності [77, с. 730], [78, с. 1363].
Порівняльний аналіз значень слів «винятковий» та «особливий», а також «зухвалий» і
«цинізм» свідчить про те, що ці слова є відповідними синонімами, які мають дуже близьке
лексичне значення, водночас відрізняються відтінками значень і стилістичним забарвленням.
Подібність цих характеризуючих ознак хуліганських дій за змістом, а також те, що
кожна з них не збільшує обсяг кримінальної відповідальності, не обтяжує її, – створює умови
для їх неоднакового тлумачення суб’єктами правозастосування. У свою чергу, це зумовлює
необхідність пошуку уніфікованого поняття, яке охоплювало б сутність зазначених ознак
хуліганства. І таке поняття нами віднайдено.
Вивчення довідкової літератури дає змогу дійти висновку про те, що значення слова
«нахабний» (який діє зухвало, безцеремонно, порушуючи моральні норми і незважаючи на
ставлення до цього інших [75, с. 743]), у поєднанні зі словом «особливий» є ширшим за
змістом від словосполучень «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм», охоплює їх,
більш точно розкриває сутність дій з урахуванням мотиву хуліганства (явна неповага до
суспільств).
Таким чином вбачаємо за доцільне виключити з диспозиції ст. 296 КК такі
характеризуючі ознаки, як особлива зухвалість та винятковий цинізм, замінивши їх ознакою
«особлива нахабність».
Поняття «особлива нахабність» пропонуємо визначати, як вкрай зневажливе ставлення
винуватого до встановлених у суспільстві норм моралі і закону, ствердження його
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егоїстичних уподобань, наслідком яких стало грубе порушення громадського порядку у виді
заподіяння потерпілій особі побоїв або тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження
майна, спричинення іншої шкоди майнового та немайнового характеру.
Пропонована дефініція дисонує з чинною редакцією ст. 296 КК, уточнюючи склад
хуліганства як матеріальний. Докладніше про це – під час розгляду інших ознак об’єктивної
сторони складу кримінального правопорушення.
Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками
традиційно в кримінально-правовій науці вважаються обов’язковими для кримінальних
правопорушень з матеріальним складом, тобто об’єктивна сторона яких вимагає
встановлення у сукупності суспільно небезпечного діяння, його наслідків та причинного
зв’язку.
Хуліганство до таких кримінальних правопорушень не належить (як вважає більшість
спеціалістів, є формальним за своїм складом), що фактично виключає необхідність
встановлення наведених ознак як обов’язкових для складу цього кримінального
правопорушення. На нашу думку, під час дослідження конкретного виду кримінального
правопорушення не варто обмежуватись аналізом складу, визначеного в диспозиції статті
кримінального закону, який, не включає всі ознаки суспільно небезпечного діяння як явища
реальної дійсності, а слід розглядати і інші (факультативні) онаки, для більш глибокого
пізнання предмета дослідження.
Особливо важливе значення для характеристики об’єктивної сторони хуліганства, з
огляду на правову природу досліджуваного делікту, вимоги кримінального та кримінальнопроцесуального законодавства, має встановлення такої його ознаки, як суспільно небезпечні
наслідки.
Наслідок суспільно небезпечного діяння (злочинний результат) визначається як
заподіяна ним шкода охоронюваним КК суспільним відносинам.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність,
яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але
через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла
заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [206].
Крім того, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК однією з обов’язкових обставин, яка підлягає
доказуванню у кримінальному провадженні, є вид і розмір шкоди, завданої кримінальним
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правопорушенням [212]. Зокрема у цьому виявляється міждисциплінарні зв’язки
матеріального і процесуального права.
Тобто законодавцем закріплено, що ступінь суспільної небезпеки діяння визначається у
передбаченому процесуальним законом порядку юридичної оцінки спричинених ним
наслідків, іншими словами – розміру завданої шкоди охоронюваним кримінальним законом
суспільних відносин.
З урахуванням викладеного очевидним є і встановлення причинно-наслідкового зв’язку
між діянням та наслідками, спричиненими суспільству або особі у виді фізичної, майнової чи
моральної шкоди.
Таким чином, встановлення цих ознак має важливе значення для правильної
кримінально-правової

кваліфікації

досліджуваного

кримінального

правопорушення,

відмежування його від адміністративних правопорушень, розмежування з іншими
кримінальними правопорушеннями, а також для індивідуалізації покарання.
У кримінально правовій науці вивченням такої ознаки об’єктивної сторони, як
суспільно небезпечні наслідки займались П. С. Берзін [47], Л. П. Брич [66], Н. Ф. Кузнецова
[232], В. В. Мальцев [257], О. С. Міхлін [270], О. М. Миколенко [266], Є. В. Шевченко [445],
та інші вчені.
О. О. Дудоров суспільно небезпечні наслідки визначає як різноманітну шкоду,
заподіяну об’єкту кримінально-правової охорони суспільно небезпечним діянням, незалежно
від охоплення її законодавчим описанням складу конкретного злочину [411, с. 195].
Кримінальний закон не визначає поняття причинного зв’язку. Під час здійснення
досудового розслідування кримінальних проваджень та розгляду справи в суді ця ознака
встановлюється суб’єктами правозастосування, тобто слідчим, прокурором та судом.
На теоретичному рівні вивчення цього питання здійснюється кримінально-правовою
наукою. Дослідженню причинного зв’язку між діянням та його наслідками присвячені
зокрема праці В. І. Борисова [54], Я. М. Брайніна [61], М. С. Грінберга [108], П. С. Дагеля
[115], М. Д. Дурманова [138], В. Б. Малініна [254], А. А. Музики та С. Р. Багірова [275], [272],
[274], В. М. Кудрявцева [221, с. 185–239], М. Д. Сергієвського [360], М. Д. Шаргородського
[444], Н. М. Ярмиш [453].
Як слушно зазначає С. Р. Багіров «Критерії встановлення причинного зв’язку, вироблені
доктриною... у судовій практиці юристами не використовуються. Органи досудового слідства
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і суди перебувають під значним впливом висновків експертів і здебільшого некритично
переносять результати їх досліджень в обвинувальні висновки, вироки, інші процесуальні
документи» [36, с. 13].
Наслідки хуліганства тісно переплітаються з такою об’єктивною ознакою, як суспільно
небезпечне діяння, що викликає труднощі у їх розмежуванні. Наприклад, заподіяння тілесних
ушкоджень при вчиненні хуліганства є складовою суспільно небезпечного діяння (грубого
порушення громадського порядку), а фактично завдані тілесні ушкодження – наслідком
цього діяння.
Нами встановлено, що вчинення хуліганських дій призводить як до матеріальних, так і
до нематеріальних наслідків.
До нематеріальних наслідків хуліганства, тобто тих, які не пов’язані із фізичним
впливом на людину (потерпілого від кримінального правопорушення) чи предмет
кримінального правопорушення, належать тривалі порушення спокою громадян,
приниження честі та гідності потерпілих тощо, інформацію щодо яких ми зазначали під час
розгляду такої ознаки об’єктивної сторони хуліганства, як суспільно небезпечне діяння.
Матеріальні наслідки у виді спричиненої потерпілим шкоди фізичного характеру
відзначались спричиненими легкими тілесними ушкодженнями, що не призвели до
короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності або спричинили
короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості та
тяжкими тілесними ушкодженнями, тяжкими тілесними ушкодженнями, що спричинили
смерть потерпілого (Додаток Д). Зауважимо, що хуліганські дії, які супроводжувались
спричиненням середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень, були додатково
кваліфіковані за відповідними статтями КК.
Майнова шкода, як вид матеріальних наслідків, полягала у пошкодженні чи знищенні
майна різних видів: автомобілів, одягу, вікон і дверей тощо. Загалом пошкодження чи
знищення майна під час вчинення хуліганських дій було спричинено майже третині
потерпілих (30,3%) (Додаток Д).
Більш деталізовану інформацію щодо показників матеріальних та нематеріальних
наслідків висвітлено у підрозділі 2.1 дисертації – під час дослідження такого елемента
кримінологічної характеристики хуліганства, як «ціна» злочину.
Отже пошкодження або знищення майна для хуліганства є типовим.
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Водночас, на нашу думку, такі високі показники можуть бути пов’язані і з певною
недосконалістю кримінального закону, що зумовлює «штучне» збільшення загальної
кількості суспільно небезпечних дій, кваліфікованих за ст. 296 КК.
Зокрема, ст. 194 КК передбачає кримінальну відповідальність за умисне знищення або
пошкодження майна у великих розмірах (ч. 1) та за це саме діяння, вчинене шляхом підпалу,
вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або якщо воно заподіяло майнову шкоду в
особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 2)
[206]. Відповідно до п.п. 3, 4 примітки ст. 185 КК кримінальне правопорушення, передбачене
ст. 194 КК, визнається вчиненим у великих розмірах, якщо сума завданої шкоди в двісті
п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент
вчинення кримінального правопорушення, в особливо великих розмірах – на суму, яка в
шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент
вчинення кримінального правопорушення [206].
Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України для норм
адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних
правопорушень або злочинів сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні
податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього
Кодексу для відповідного року (тобто у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому
законом на 1 січня звітного податкового року) [308]. Станом на 1 січня 2021 р. прожитковий
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 2189 гривень (ч. 1 ст. 7 Закону України
«Державний бюджет України на 2021 рік») [332].
Отже, сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для кваліфікації
кримінальних або адміністративних правопорушень, вчинених у 2021 р. складає 1094,5 грн.
Тобто до кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна
(ст. 194 КК) особу може бути притягнуто тільки у випадку спричинення нею шкоди на суму
від 276 625 грн і більше.
Необхідно відмітити, що КУпАП не згадує про правопорушення, склад яких передбачав
би відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна у розмірі, нижчому від
встановленого ст. 194 КК.
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Наведене дозволяє дійти висновку, що чинне законодавство не передбачає
відповідальності (ні адміністративної, ні кримінальної) за умисне знищення або
пошкодження майна у розмірі, що становить менше 276 625 грн. Така законодавча
недолугість має низку негативних наслідків. По-перше, залишаються безкарними
протиправні дії, за наслідками вчинення яких було знищено або пошкоджено чуже майно.
По-друге, створюються умови для «штучної» кваліфікації таких протиправних дій за іншими
статтями КК, зокрема за ст. 296 КК, оскільки альтернативних правомірних варіантів притягти
винну особу до кримінальної відповідальності у органів досудового розслідування та суду, з
огляду на законодавчий інструментарій, не залишається.
Таким чином, існує нагальна потреба в законодавчому вдосконаленні положень
ст. 194 КК – шляхом зниження межі розміру шкоди, необхідної для кваліфікації за умисне
знищення або пошкодження майна, до шкоди у значному розмірі (наприклад, на суму від ста
до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як передбачено п. 2
примітки ст. 185 КК [206]). Крім того, положення КУпАП необхідно доповнити статтею про
відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна у незначному розмірі (тобто
на суму до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Як уже зазначалось, аналіз ст. 296 КК свідчить про те, що хуліганство є кримінальним
правопорушенням з матеріальним складом, що підтверджується наявністю вказівки на
характеризуючі ознаки вчинюваних дій – особлива зухвалість та винятковий цинізм, сутність
яких полягає у спричиненні суспільно небезпечних наслідків – грубого порушення
громадського порядку.
Крім того, повторимо, потерпілі не були виявлені тільки у 2,5% вивчених матеріалів
кримінальних проваджень (вбачається, через недоліки у діяльності органів досудового
розслідування). У 97,5% справ були потерпілі, яким завдано реальної шкоди – фізичної чи
майнової (Додаток Д). Можна також стверджувати, що саме завдяки наявності потерпілих
вдалося виявити вчинення таких кримінальних правопорушень та притягнути винних осіб до
кримінальної відповідальності.
Встановлені фактичні дані свідчать, що хуліганство – це негативне явище реальної
дійсності, наслідком вчинення якого завжди є заподіяння певної шкоди конкретним особам,
здебільшого – фізичним особам.
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Може скластися враження, що хуліганством шкода ніби не завдається конкретній особі,
коли йдеться, наприклад, про пошкодження державного чи комунального майна. Однак таке
уявлення є хибним. Варто взяти до уваги, що встановлення факту грубого порушення
громадського порядку – це не лише об’єктивна картина події, а й людські відчуття. Зазвичай
є очевидці такого кримінального правопорушення і шкода їм завдається: вони страждають
принаймні морально, відчувають приниження людської гідності – своєї і сторонніх осіб,
переживають почуття страху. Тобто вони самі також є потерпілими від хуліганства. Саме
шляхом вчинення умисних особливо зухвалих чи винятково цинічних дій правопорушник
бажає виказати, і виказує, явну неповагу до суспільства (в реальності – конкретним особам),
від чого настає такий суспільно небезпечний наслідок, як грубе порушення громадського
порядку (в реальності – завдається шкода конкретним особам).
Нерідко потерпілою від хуліганства визнається людина, яка взагалі не була присутня у
момент його вчинення, однак фактично зазнала шкоди (зокрема, матеріальної) від зазначених дій.
Доречно звернутися до практики країн колишнього СРСР, у яких хуліганство визначено
як: формальний склад (КК Латвійської Республіки, Республіки Естонія, Російської
Федерації), матеріальний склад (КК Республіки Узбекистан, Литовської Республіки),
формально-матеріальний склад (КК Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь,
Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки
Молдова, Республіки Таджикистан, Туркменистану).
Склади злочинів, подібні до хуліганства у кримінальних законодавствах окремих
зарубіжних країн, сконструйовані як: матеріальні (КК Нідерландів, Норвегії), формальні (Акт
про публічний порядок 1986 р. Великої Британії, КК Болгарії, Вануату, Іспанії, Островів
Кука, Сан-Маріно, штату Техас, Фіджі, Франції), формально-матеріальні (КК Кірібаті,
Ізраїлю, Китаю, Соломонових Островів, Швеції [228, с. 99]
У науковій літературі думки щодо віднесення складу хуліганства до злочинів з
матеріальним складом вже висловлювались.
Так, І. М. Даньшин зазначав, що «злочини проти громадського порядку завдають шкоду
суспільним відносинам, які є складовими громадського порядку, або створюють реальну
можливість заподіяння такої шкоди. Вони дезорганізують відносини соціального спілкування
між людьми. Такі небезпечні наслідки неминуче настають одночасно із вчиненням
відповідних дій. Злочинні порушення громадського порядку охоплюють не тільки дії, а і їх
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результати. Останні – невід’ємна властивість дії; тут настає своєрідне зрощення процесу і
результату дії… Таким чином, заподіяння істотної шкоди громадському порядку слід
визнати ознакою, властивою для всіх злочинів даного виду. Це основні наслідки злочинного
порушення громадського порядку» [122, с. 152–153].
На думку М. Л. Накловича, «неможливо уявити хуліганські дії поза розумінням
спрямованості та впливу їх на громадський порядок і права особи. Це доводить неправомірність
розгляду хуліганства як дій, що утворюють формальний склад злочину» [278, с. 28].
В. В. Кузнецов вважає, що «завдавання шкоди громадському спокою неможливе без
завдавання реальної шкоди потерпілому. Якщо вчинення хуліганських дій відбувається без
присутності людей, – це вказує на відсутність грубого порушення громадського порядку,
тобто самого складу злочину хуліганства» [227, с. 52]. Така позиція автора є більш ніж
спірною, адже заподіяння реальної шкоди потерпілому під час вчинення хуліганства може
відбутись і за його відсутності, наприклад, пошкодження майна (автомобіля, тогових вітрин)
вночі, без присутності власника.
Крім того, у кримінально-правовій літературі є менш категорична позиція, яка відносить
хуліганство до злочинів з формально-матеріальним складом.
На думку О. А. Івахненка, «в ознаках особливої зухвалості та виняткового цинізму в
переважній більшості випадків йдеться про настання реальних наслідків вчиненого злочину,
що є певною прихованою матеріальною ознакою складу хуліганства. Отже, склад хуліганства,
передбачений ст. 296 КК, слід визнавати як формально-матеріальний» [162, с. 125].
Хуліганство, як злочин з формально-матеріальним складом, визначають також
В. В. Налуцишин [280, с. 198], В. І. Зарубін [150, с. 14]
Критично сприймаючи такий підхід зауважимо, що позиції вчених сформовані з огляду
на чинну редакцію диспозиції ст. 296 КК. Такий підхід виглядає спробою «пристосувати»
реальну дійсність до чинного закону, водночас це не може бути панацеєю.
Дійсно, хуліганство є специфічним кримінальним правопорушенням. Його склад
сформовано у спосіб, що дозволяє розглядати поняття «грубе порушення громадського
порядку» і як дію, і як наслідок. Така законодавча конструкція ч. 1 ст. 296 КК позбавляє її
юридичної визначеності – однієї зі складових верховенства права, яка вимагає, відповідно до
принципової позиції Венеційської Комісії, щоб юридичні норми були чіткими і точними та
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спрямованими на забезпечення того, аби ситуації та правовідносини залишались
передбачуваними [133].
Наведене свідчить про необхідність законодавчої заміни існуючого складу хуліганства
на матеріальний. Беручи також до уваги теперішній етап реформування кримінального та
іншого, пов’язаного з ним законодавства (йдеться зокрема про запровадження категорій
«кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок»), пропонуємо таку редакцію
ч. 1 ст. 296 КК та примітки цієї статті:
«1. Хуліганство, тобто вчинені з мотиву явної неповаги до суспільства особливо нахабні
умисні дії, наслідком яких стало грубе порушення громадського порядку, –
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років,
…………….
Примітка. 1. Грубе порушення громадського порядку – це шкода, що завдана фізичній
особі (потерпілому від злочину) або юридичній особі.
2. Під шкодою в цій статті слід розуміти моральну, фізичну або майнову шкоду.
3. Завдана людині фізична шкода – це легкі тілесні ушкодження.
4. Завдана людині або юридичній особі матеріальна шкода – це матеріальні збитки,
розмір яких перевищує чотири неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [271].
Пропоновані корективи слугуватимуть формуванню такого розуміння: «грубе
порушення громадського порядку» є обов’язковим наслідком вчинення хуліганства (в
реальності така шкода завжди притаманна цьому кримінальному правопорушенню); під час
вчинення хуліганства зазвичай фігурує потерпілий від кримінального правопорушення (якщо
сприйняти законодавче визначення поняття потерпілого у кримінальному провадженні,
передбачене ч. 1 ст. 55 КПК, то потерпілий взагалі є обов’язковою ознакою складу
хуліганства); «особлива нахабність» – це ознака, яка виразно характеризує аналізовані
суспільно небезпечні дії (пізнання цієї ознаки є продуктивним під час аналізу обставин
власне конкретного кримінального провадження).
Внесення пропонованих змін необхідно передусім для: встановлення чітких критеріїв,
що визначають межі злочинного, це слугуватиме правильній кваліфікації хуліганства та
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підвищить процесуальну спроможність доказування цього кримінального правопорушення;
досягнення юридичної визначеності у законодавчому формулюванні окремих ознак складу
хуліганства; належного законодавчого забезпечення прав потерпілого; притягнення
винуватих до кримінальної відповідальності та утвердження принципу невідворотності такої
відповідальності; запровадження дієвого кримінально-правового механізму запобігання
хуліганству.
Місце вчинення кримінального правопорушення. Є факультативною ознакою
об’єктивної сторони злочину, що характеризує настання у просторі юридичного факту –
передбаченого кримінальним законом певного суспільно небезпечного діяння [273, с. 156].
Ця ознака об’єктивної сторони досліджувалась у працях П. С. Берзіна [46], М. І. Блума
[53], Л. П. Брич [63], В. М. Кудрявцева [220], А. В. Наумова та К. Л. Акоєва [288], [4],
Т. В. Родіонової [352, с. 247].
На відміну від дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), для якого місце вчинення
правопорушення (громадське місце) є обов’язковою ознакою, об’єктивна сторона
кримінально караного хуліганства такої обов’язкової ознаки не містить. Аналізована позиція
законодавця вбачається цілком обґрунтованою. Юридична оцінка ступеня «грубості»
порушення громадського порядку не повинна визначатись за територіальною ознакою, а має
враховувати передусім ступінь суспільної небезпечності дій, вчинених винним.
Утім досить часто судді у вироках акцентують на вчиненні хуліганства саме у
громадських місцях. На нашу думку, таке формулювання обвинувачення є некоректним і
породжує хибне уявлення про це кримінальне правопорушення як у юристів, так і у
громадськості.
Показовим у цьому аспекті може бути такий документ. Суддею колегії суддів
апеляційного суду, що переглядала матеріали кримінального провадження стосовно Б.,
засудженого за ч. 4 ст. 296 КК, письмово викладено окрему думку щодо невідповідності
рішення апеляційного суду вимогам закону та загальним положенням кримінального
судочинства. Свою позицію суддя обґрунтував тим, що в діях Б. відсутні хуліганські мотиви,
а конфлікт, що виник між засудженим та потерпілим, не переріс і не міг перерости у
хуліганські дії з причин відсутності громадськості і громадського місця вчинення
правопорушення (конфлікт виник і розвивався біля будинку домоволодіння Б.) [294].
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Звичайно, наведений документ не впливає на правильність судового рішення та є
особистою думкою судді, проте він яскраво ілюструє необізнаність окремих юристів у
питаннях кримінально-правової кваліфікації хуліганства.
Слід відзначити, що місце вчинення злочину, як обов’язкова ознака хуліганства,
визначається у КК Республіки Казахстан та КК Киргизької Республіки – «борт повітряного,
річкового, морського судна, залізничний транспорт» (п. 4 ч. 2 ст. 293 [401]; п. 4 ч. 2 ст. 266
[398], у КК Російської Федерації – «залізничний, морський, внутрішній водний або повітряний
транспорт, а також будь-який інший транспорт загального користування (п. в) ч. 1 ст. 213 [406],
у КК Литовської Республіки (ч.ч. 1, 2 ст. 287 [402] та Пенітенціарному кодексі Республіки
Естонія (ст.ст. 262, 263) [299] – «громадське місце», у КК Республіки Молдова – «територія або
будівля публічної або приватної медико-санітарної установи» (п. с) ч. 2 ст. 287 [403].
У законодавчих актах інших зарубіжних країн, що передбачають відповідальність за дії,
подібні до хуліганства, визначено обов’язковою ознакою складу злочину місце його
вчинення, а саме: виборча дільниця, державна установа або підприємство, навчальний заклад
– КК Іспанії; громадське місце – КК Ізраїлю, КК Вануату, КК Кірібаті, КК Соломонових
Островів, КК Островів Кука, КК Фіджі, КК Сан-Маріно, КК штату Техас; на вулиці – КК
Данії; чуже житло, територія готелю чи інший подібний заклад – КК штату Техас [231].
У кримінальному законі визначення поняття «громадське місце» відсутнє.
Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» громадське місце визначається як
частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення
вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі
під'їзди, а також підземні переходи, стадіони (ч. 1 ст. 1) [337].
Подібне визначення міститься і в п. 2 розділу І Інструкції про організацію патрульнопостової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України,
затвердженій наказом Міністерства оборони України від 10 жовтня 2016 р. № 515, відповідно
до якого громадське місце – це будівля (споруда) або будь-яка її частина з вільним доступом
до неї населення, або за запрошенням, або за плату, або постійно, або періодично, зокрема
під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо [166].
Єдина придатна для цілей здійснення кримінального провадження дефініція
громадського порядку закріплена у Положенні про Єдиний реєстр досудових розслідувань,
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порядок його формування та ведення, затвердженому наказом Генерального прокурора від
30 червня 2020 р. № 298. У ньому визначено: до громадських місць належать місця, що
використовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, пересування, проведення
масових заходів та інших потреб (вулиці, площі, вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари,
ресторани, музеї, клуби, пляжі в період їх роботи, а також громадський транспорт під час
перебування в ньому громадян, ділянки лісу, поля під час проведення на їх території
організованих масових зібрань), приміщення вокзалів, пасажирські (приміські) потяги,
літаки, катери, пароплави, перони, платформи, пристані та інші місця під час очікування
посадки та висадки пасажирів (п. 20) [312].
Таким чином, з урахуванням зазначених ознак поняття «громадське місце», а також
результатів проведеного нами емпіричного дослідження можна констатувати, що хуліганство
частіше вчиняється у громадських місцях – 61,5% (вулиці, парки, кафе, магазини, зупинки
громадського транспорту, вокзали тощо). Крім того, 13,2% злочинів вчинено у місцях, які
виконують функції житла (власні домоволодіння, квартири, жилі кімнати гуртожитків тощо),
14,5% – в місцях загального користування за місцем проживання (під’їзди, двори жилих
будинків), 15,4% – на території підприємств, установ та організацій, 4,7% – в інших місцях5
(Додаток Д).
Відомості про місце вчинення кримінального правопорушення не впливають на
кримінально-правову кваліфікацію хуліганства, однак становлять кримінологічний інтерес,
оскільки дозволяють отримати інформацію щодо найбільш криміногенно небезпечних, у
тому числі локальних зон, місць і обстановки, які об’єктивно можуть сприяти вчиненню
хуліганства [27]. У наступних підрозділах дисертації місце вчинення кримінального
правопорушення більш детально буде досліджено з позиції кримінології.
До ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення належить і час
його вчинення. Визначення цієї ознаки, як часу вчинення особою передбаченої законом про
кримінальну відповідальність дії або бездіяльності, надано безпосередньо законодавцем у ч. 3
ст. 4 КК [206].
Час вчинення злочину, як ознаку об’єктивної сторони досліджували М. І. Блум [52],
В. М. Василаш [73], С. Г. Келіна [173], М. Й. Коржанський [187], Н. Ф. Кузнецова [232, с. 15],
Примітка: сума наведених показників перевищує 100%, оскільки деякі із цих злочинів були
вчинені у декількох місцях.
5
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А. В. Наумов [286], Ю. А. Пономаренко [314], [315], А. О. Тілле [382], М. І. Хавронюк та
С. І. Дячук [433], та ін.
Дефініції аналізованого поняття у наукових джерелах дещо відрізняються від його
законодавчого визначення. Так, М. І. Панов визначає час вчинення злочину, як «певний
відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння і
настають суспільно небезпечні наслідки» [205, с. 149]. З таким визначенням погодитись не
можемо, оскільки ці ознаки об’єктивної сторони (суспільно небезпечне діяння та суспільно
небезпечні наслідки) не є взаємопов’язаними за моментом їх появи. Наприклад, при вчиненні
умисного вбивства смерть людини може настати і через декілька діб. Однак часом вчинення
цього злочину буде момент, коли винна особа спричинила тілесні ушкодження, несумісні з
життям потерпілого.
Час вчинення кримінального правопорушення, як факультативна ознака складу
хуліганства, дослідниками цього виду кримінального правопорушення часто ігнорується.
Навряд чи така позиція є виправданою, оскільки ця ознака має значення для встановлення
ступеня суспільної небезпеки кримінального правопорушення та призначення покарання.
Час вчинення хуліганства, тобто його тривалість, зустрічається у судовій практиці як
характеристика грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою
зухвалістю, а також визначається у п. 5 Постанови Пленуму ВС України № 10 [326, с. 492–497].
Час вчинення злочину, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони дій, подібних до
хуліганства визначають: КК Іспанії (вчинення таких дій під час публічних заходів,
проведення культурних або спортивних заходів); КК Нідерландів, Акт про публічний
порядок 1986 р. Великої Британії (під час мітингу, громадських зборів); КК Швеції (під час
публічної релігійної служби, весілля, похоронної церемонії, судового засідання), КК Норвегії
(у нічний час); КК Сан-Маріно (під час публічних вистав, зустрічей, відпочинку) [231].
У пострадянських державах тільки КК Республіки Узбекистан визначає час вчинення
злочину обов’язковою ознакою хуліганства «під час масових заходів» (п. в) ч. 3 ст. 277 [405].
Зазначимо, що у 76,2% кримінальних проваджень тривалість кримінально
протиправних дій взагалі не встановлювалася. На нашу думку, це зумовлено тим, що
зазвичай хуліганські дії мають скороминущий характер. У 5,1% кримінальних проваджень
злочини тривали 5–10 хв., у 5,4% – 10–15 хв., у 5,4% – 15–20 хв., у 3,5% – 20–30 хв., у 2,5% –
від 30 хв. до 1 год., у 1,2% – 1–2 год., у 0,7% – 2–3 год (Додаток Д).
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Встановлення часу вчинення хуліганства у слідчій та судовій практиці викликає багато
запитань, оскільки є суто оцінною категорією.
Досить часто суди, під час ухвалення обвинувальних вироків, залишають без належної
оцінки цю ознаку об’єктивної сторони.
Прикладом може слугувати така кримінальна справа. Вироком місцевого суду Б.
засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК. Винуватий, знаходячись у
приміщенні медичного ліцею, діючи умисно, ігноруючи елементарні правила поведінки у
суспільстві, самовільно зайшов до навчального класу, де знаходились учні, підійшов до
малолітнього Г., схопив дитину за комір піджака, не реагуючи на неодноразові вимоги
вчителя А. припинити свої злочинні дії, у присутності малолітніх дітей, діючи з особливою
зухвалістю, із застосуванням сили, витягнув Г. з приміщення класу. Після цього Б. у
приміщенні коридору ліцею, продовжуючи грубо порушувати громадський порядок, з метою
залякування малолітнього Г., схопив його за шию та почав головою бити об стіну,
спричинивши при цьому легкі тілесні ушкодження.
Хуліганські дії Б., які грубо порушили громадський порядок, тривали близько 10
хвилин, призвели до зриву навчального процесу в класі, супроводжувались спричиненням
тілесних ушкоджень малолітньому Г. та були припинені тільки внаслідок активних дій
вчителя А. [85].
Постає запитання: скільки ж часу мають продовжуватись хуліганські дії, щоб
визнаватись тривалими? На нашу думку, однозначної відповіді на це запитання не існує, та й
існувати не може. Таку ознаку необхідно встановлювати у сукупності з іншими ознаками
(суспільно небезпечне діяння, місце, обстановка і знаряддя вчинення кримінального
правопорушення, потерпілий від кримінального правопорушення). Водночас однозначно
можна стверджувати, що час вчинення хуліганства може свідчити про наявність таких
характеризуючих ознак цього виду кримінальних правопорушень, як особлива зухвалість чи
винятковий цинізм [21].
На перший погляд, десятихвилинне хуліганство – дія, що вчиняється упродовж
незначного проміжку часу, яка у повсякденному житті аж ніяк не може визнаватися
тривалою. Проте з урахуванням обставин справи цей часовий відрізок насправді є тривалим,
упродовж якого винний зірвав навчальний процес у початковій школі, своїми діями завдав
тілесних ушкоджень малолітній особі та психологічної травми усім дітям, присутнім у класі.
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Серед ознак об’єктивної сторони складу хуліганства особливе місце займають знаряддя
його вчинення.
Серед науковців вивченням питання знарядь вчинення злочину займались В. І. Гуров
[110], І. М. Даньшин [124], О. С. Денисова [128], [129], В. Б. Малінін, О. Ф. Парфьонов [255],
А. А. Музика та Є. В. Лащук [273], М. І. Панов [298], З. Є. Романівка [353], В. І. Сахаров
[358], М. В. Тельпіс [380] та ін.
Стале визначення поняття «знаряддя вчинення кримінального правопорушення» у
кримінально-правовій науці відсутнє. Крім того, атуальною є проблема, по-перше,
розмежування знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення, по-друге, –
відмежування їх від предмета кримінального правопорушення.
Наведене викликано тим, що залежно від виду вчиненого кримінального
правопорушення певні матеріальні цінності можуть бути як предметом правопорушення, так
і знаряддям чи засобом його вчинення.
Наприклад, у складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 286 КК
(«порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортними засобами») транспортні засоби можуть бути знаряддям
кримінального правопорушення, а за ст. 289 КК («незаконне заволодіння транспортним
засобом») – предметом кримінального правопорушення.
Аналізуючи поняття знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення,
розглянемо деякі наукові підходи до вирішення цього питання.
Наприклад, Є. В. Фесенко вважає, що відмінність «між знаряддями та іншими
засобами» вчинення злочину полягає лише у способі їх використання. Зокрема, на його
думку, «знаряддя – це предмети, які мають певні фізичні, хімічні чи інші властивості й
використовуються злочинцем у спосіб їх контактного застосування до потерпілого,
призначених для задоволення його потреб, благ тощо, з метою полегшення вчинення
злочину. Засоби – це предмети, що їх особа використовує для здійснення злочинного наміру
іншим способом, не пов’язаним з їх контактним застосуванням» [420, с. 75–76]. Такий підхід
науковця щодо розмежування аналізованих понять має раціональне зерно. Водночас ми не
підтримуємо позицію автора щодо визнання різновидом засобів вчинення кримінального
правопорушення знарядь.
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Інший науковець – М. І. Панов ваажає, що знаряддя вчинення злочину є різновидом
засобів його вчинення. Під засобами автор розуміє «предмети матеріального світу, що
застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння» [298, с. 477]. Засоби
він поділяє на знаряддя (предмети, використовуючи які особа справляє фізичний (як правило,
руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти) та інші засоби вчинення злочину (засоби у
вузькому значенні слова (підроблені документи, формений одяг та ін.) [298, с. 477]. На нашу
думку, пропоновані визначення цих понять дещо дублюютьться та не повною мірою
висвітлюють відмінність між ними. Крім того, КК визначає відмінність між цими поняттями
(наприклад, ст.ст. 14, 27, 31, 96-2), що свідчить про недоцільність розгляду знарядь як
різновиду засобів вчинення кримінального правопорушення та неприйнятність їх
ототожнення.
Під засобами вчинення злочину А. М. Ришелюк розуміє предмети, документи, речовини, з
використанням яких створюються умови для вчинення злочину [285, с. 13]. Зброю та інші
предмети, документи, речовини, за допомогою яких здійснюється вплив на потерпілого чи
предмет злочину або іншим чином полегшується досягнення злочинного результату автор
розглядає в якості знарядь [285, с. 13]. На нашу думку, є очевидним, що розуміння засобів
вчинення кримінального правопорушення як їх вичерпного переліку є некоректним.
І. І. Митрофанов дотримується дещо іншої позиції. Він розглядає знаряддя вчинення
злочину як предмети, що безпосередньо використовуються для вчинення злочинного
посягання, застосування яких у процесі реалізації діяння відчутно полегшує досягнення
злочинного наміру (вбивство за допомогою ножа, вилов риби шляхом використання
вибухівки) [269, с. 179]. Автор не дає визначення засобів вчинення злочину, проте зазначає, що
на відміну від знарядь, вони не використовуються винним безпосередньо для вчинення
злочинного діяння, а їхнє застосування значно полегшує вчинення правопорушення [269,
с. 179]. У досліджуваному питанні такий

підхід

автора

видається

суперечливим

і

незавершеним.
Правила за допомогою яких слід розмежовувати знаряддя і засоби вчинення злочину
сформульовані у дослідженні А. А. Музики і Є. В. Лащука. Науковці наголошують, що «предмет
злочину завжди вказує на ті суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом;
знаряддя і засоби полегшують вчинення суспільно небезпечної дії, з їх допомогою вчиняється
злочин» [273, с. 151]. Крім того, ними визначено, що «знаряддя і засоби є «активними»

62

матеріальними цінностями6, тобто вони відіграють «активну» роль у вчиненні злочину і завжди
використовуються злочинцем для досягнення певного результату; предмет злочину є «пасивним»
у цьому процесі – саме на нього спрямовані діяння злочинця» [273, с. 151].
А. А. Музика і Є. В. Лащук розглядають поняття засобів і знарядь вчинення злочину як
факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину, що характеризують матеріальні
цінності. На їх думку, засоби вчинення злочину полегшують вчинення суспільно небезпечної
дії, але не призначені для безпосереднього впливу на потерпілого від злочину та (або) на
предмет злочину [273, с. 149]. Знаряддя ж вчинення злочину, як зазначають автори,
використовуються винуватим для безпосереднього впливу на потерпілого від злочину та (або)
на предмет злочину і при цьому мають «первинний контакт» з ними, посилюють фізичні
можливості суб’єкта злочину під час вчинення суспільно небезпечної дії (в окремих випадках
їх відсутність унеможливлює таке посягання) [273, с. 149].
Нами навдено лише частину переліку правил, розроблених науковцями. Водночас для
того, щоб зрозуміти основні відмінності між такими ознаками, як предмет, знаряддя та засоби
вчинення кримінального правопорушення достатньо навіть їх7.
Для правильної кваліфікації найбільш суспільно небезпечного виду хуліганства,
передбаченого ч. 4 ст. 296 КК («дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого
предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних
ушкоджень» [206]), встановлення ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення
має важливе значення. Визначені в ч. 4 ст. 296 КК предмети – це знаряддя вчинення
кримінального правопорушення, які є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього
злочину. Їх наявність необхідно встановлювати і доказувати. Якщо було застосувано інші
предмети, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, дії винуватого мають
кваліфікуватися за ч.ч. 1, 2 або 3 ст. 296 КК.
КК окремих зарубіжних країн також встановлюють відповідальність за вчинення
особливо кваліфікованого складу хуліганства із застосуванням окремих видів знарядь, а саме:
Примітка. Тут і надалі матеріальні цінності розглядаються з точки зору існуючого у сучасній
аксіологічній теорії концепту щодо розуміння категорії «цінності» як у позитивному, так і
негативному значенні (котрі можуть бути матеріальними і нематеріальними), на чому слушно
акцентують автори.
7
Примітка. Згадана праця отримала позитивну оцінку спеціалістів. Див., зокрема: Баулін Ю.,
Азаров Д. На шляху до пізнання предмета злочину // Право України. – 2013. – № 8. – С. 354–359.
6
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«зброя та предмети, що використовуються як зброя» (п. 3 ст. 221 КК Азербайджанської
Республіки, ч. 3 ст. 339 КК Республіки Білорусь, ч. 4 ст. 258 КК Республіки Вірменія, ч. 3
ст. 239 КК Грузії, ч. 3 ст. 287 КК Республіки Молдова, п. а) ч. 1 ст. 213 КК Російської
Федерації, п. а) ч. 3 ст. 237 КК Республіки Таджикистан, ч. 3 ст. 279 КК Туркменистану, ч. 2
ст. 231 КК Латвійської Республіки);
«вибухові речовини, вибухові пристрої чи предмети, дія ураження яких заснована на
використанні горючих речовин» (ч. 3 ст. 339 КК Республіки Білорусь);
«вибухові речовини, вибухові пристрої» (ч. 3 ст. 213 КК Російської Федерації);
«зброя або інший предмет, що використовуються як зброя, вибуховий пристрій,
вибухова речовина» (ч. 2 ст. 263 Пенітенціарного кодексу Республіки Естонія);
«вогнепальна, газова зброя, ножі, кастети і інша холодна зброя або інші предмети,
спеціально пристосовані для заподіяння шкоди здоров’ю» (п. 2 ч. 3 ст. 293 КК Республіки
Казахстан, п. 2 ч. 2 ст. 266 КК Киргизької Республіки);
«холодна зброя чи предмети, використання яких об’єктивно може спричинити шкоду
здоров’ю» (п. в) ч. 2 ст. 277 КК Республіки Узбекистан);
«вогнепальна зброя» (п. б) ч. 3 ст. 277 КК Республіки Узбекистан).
Серед дослідників хуліганства питанню про засоби та знаряддя вчинення злочину
приділив увагу В. В. Налуцишин, який розглядає на загальному рівні проблему відмежування
цих понять. Він визначає, що засобом вчинення злочину є певний прийом, захід, підготовка
або забезпечувальна дія, що дає можливість вчинити певні дії після вчинення злочину
(знищити сліди, знаряддя вчинення злочину тощо) [280, с. 91]. Автор дійшов висновку, що
знаряддями є предмети, пристосування, механізми, електричний струм, радіація, за
допомогою яких реалізуються способи вчинення хуліганства та досягається злочинний
наслідок [280, с. 92]. Підхід до розуміння аналізованих понять на загальнотеоретичному рівні,
який нами обрано, заперечує сприйняття наукової позиції В. В. Налуцишина.
Наукові праці, до яких ми звертались, є важливими для подальших досліджень складу
хуліганства. Водночас аналіз цих робіт зокрема свідчить: питання про визначення поняття
знарядь вчинення кримінального правопорушення залишається невирішеним.
Зміст ст. 296 КК та результати емпіричного дослідження дозволяють виокремити такі
предмети, що можуть бути застосовані під час хуліганства: 1) знаряддя, що використовуються
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для вчинення хуліганських дій, визначених ч.ч. 1–3 ст. 296 КК; 2) знаряддя, що
використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених ч. 4 ст. 296 КК [17].
Першу групу знарядь вчинення хуліганства пропонуємо визначити як «ситуативно
придбані предмети». До них належать будь-які матеріальні цінності, ситуативно та раптово
придбані винним під час вчинення хуліганських дій для пошкодження чи знищення майна,
заподіяння інших шкідливих наслідків, спричинення тілесних ушкоджень (у разі нанесення
тілесних ушкоджень, такі предмети не були для цього спеціально пристосовані) [17].
Пропоноване нами визначення розкриває такий вид знарядь як факультативну ознаку
об’єктивної сторони кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1–3 ст. 296 КК;
дозволяє відмежовувати їх від знарядь вчинення кримінального правопорушення, що
застосовуються під час вчинення хуліганства, визначеного ч. 4 ст. 296 КК (є обов’язковою
ознакою), за ознаками способу та моменту придбання, цільового використання [17].
Наведене узгоджується із позицією, яка є сталою у юридичній практиці, про те, що
«застосування або спроба застосування предметів, підібраних на місці злочину, які не були
спеціально пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень, не дає підстав для кваліфікації
дій винного за ч. 4 ст. 296 КК України» [326, с. 492–497].
За результатами узагальнення судової практики встановлено такі дані: за ч. 1 ст. 296 КК
було кваліфіковано 46,8% злочинів, за ч. 2 – 26,0%, за ч. 3 – 10,5%, за ч. 4 – 16,7% (Додаток Д).
Нами виявлено, що винні використовували різноманітні побутові предмети як знаряддя
вчинення хуліганства, передбаченого ч.ч. 1–3 ст. 296 КК. Такі предмети використовувались у
9,1% випадків під час заподіяння тілесних ушкоджень (скляні пляшки чи їх уламки – т. з.
«розочки» (3,2%), бокали для пива (1,0%), дерев’яні палиці чи бити (1,0%), жіночі сумки
(0,7%), стільці (0,5%) та інші предмети (2,7%) (Додаток Д).
У 8,8% діянь за допомогою ситуативно придбаних предметів здійснювалось
пошкодження чи знищення майна. Це зазвичай було каміння (2,2%), скляні пляшки (1,5%),
дерев’яні палиці чи бити (1,5%), сокири чи молотки (1,2%), цегла (0,7%) та інші знаряддя
(1,7%) (Додаток Д).
Другу групу знарядь вчинення хуліганства пропонуємо визначити як «спеціальні
предмети» [17]. До цієї групи належать предмети, що використовуються винними для
вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК. У цій нормі закріплені види знарядь,
застосування яких під час вчинення хуліганства дає підстави кваліфікувати його за ч. 4
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(вогнепальна зброя; холодна зброя; інші предмети, спеціально пристосовані для нанесення
тілесних ушкоджень; інші предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних
ушкоджень).
Ця група включає матеріальні цінності, спеціально обрані винним для вчинення
кримінального правопорушення; їх використання є небезпечним для життя чи здоров’я
оточуючих за своєю природою (вогнепальна та холодна зброя) або вони набувають такої ознаки
через зміну їхнього цільового використання чи трансформацію [17].
Нами виявлено, що за видами та кількістю спеціальних предметів, що
використовувались під час вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК, питома вага
вогнепальної зброї серед загальної кількості спеціальних предметів складає 11,7%
(перероблена мисливська зброя – 5,9%, спортивна зброя – 2,9%, нарізна мисливська зброя –
2,9%) (Додаток Д).
Тільки в одному випадку зафіксовано застосування холодної зброї (мисливський ніж),
що становить 1,5% (Додаток Д).
Предмети, спеціально пристосовані або заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних
ушкоджень є найбільш розповсюдженим видом знарядь вчинення хуліганства (108,6%)8
(Додаток Д). Як правило, до таких предметів належали: побутові ножі (35,3%), пневматична
зброя (19,1%), уламки від скляних пляшок (10,3%), дерев’яні бити чи палиці (10,2%),
металеві прути (8,8%), молотки (2,9%), сокири (2,9%), інші предмети – ключка для гри в
гольф, стільці, кухонні виделки, оголений електропровід, цегла, гумовий кийок та ін. (19,1%)
(Додаток Д).
Аналіз судової практики свідчить про те, що найменше проблем під час постановлення
вироків виникає при вирішенні питання щодо наявності у діях обвинуваченої особи такої
кваліфікуючої ознаки, як застосування хуліганами вогнепальної чи холодної зброї (завдяки
проведеним на стадії досудового розслідування відповідним судовим експертизам) [18].
Проте набагато складнішим є питання про кваліфікацію дій у випадках хуліганства,
вчиненого із застосуванням предметів, спеціально пристосованих або заздалегідь
заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень. Це значною мірою зумовлено
неоднаковим підходом слідчих і судів до розуміння зазначених предметів як знарядь
Примітка: сума наведених показників перевищує 100%, оскільки хуліганами інколи
використовувались різні предмети.
8
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вчинення злочинів. Не повністю вирішено це питання і в Постанові Пленуму ВС України
№ 10. Відповідно до п. 11 цієї постанови «спеціально пристосованими для нанесення
тілесних ушкоджень слід визнавати предмети, які пристосовані винною особою для цієї мети
наперед або під час учинення хуліганських дій, а заздалегідь заготовленими – предмети, які
хоч і не зазнали якоїсь попередньої обробки, але ще до початку хуліганства були
приготовлені винним для зазначеної мети» [326, с. 492–497].
Щоб наочно відобразити певну невизначеність в аналізованому питанні, звернімося до
судової практики. Ми вже відзначали, що під час вчинення дій, котрі були кваліфіковані як за
ч.ч. 1–3, так і за ч. 4 ст. 296 КК, винними використовувались саме спеціальні предмети (як
знаряддя вчинення кримінального правопорушення).
Проаналізуємо приклади кваліфікації хуліганства із застосуванням уламка скляної
пляшки (т. з. «розочка»), як знаряддя.
Приклад № 1. А., будучи в стані алкогольного сп’яніння і знаходячись біля входу в
кафе, ігноруючи загальноприйняті норми поведінки та спілкування, грубо порушив
громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства. А. без будь-яких на те підстав
втрутився у суперечку відвідувачів кафе, яка ніяким чином його не стосувалась, після чого
взяв зі смітника та спеціально пристосував для нанесення тілесних ушкоджень порожню
скляну пляшку, розбивши її об смітник, тримаючи за горловину, виготовивши так звану
«розочку». Після чого, діючи з особливою зухвалістю, декількома ударами «розочкою» наніс
тілесні ушкодження К. у вигляді різаної рани обличчя та лівого передпліччя, які належать до
категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я [29].
Вироком суду першої інстанції такі дії А. були кваліфіковані як хуліганство за ч. 4
ст. 296 КК, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням
предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень [29].
Приклад № 2. У громадському місці, а саме в кафе-барі, на ґрунті раптово виниклих
неприязних відносин між О. та С. стався конфлікт. Під час цього конфлікту О., грубо
порушуючи громадський порядок, діючи з мотивів явної неповаги до суспільства, що
супроводжувалось особливою зухвалістю, застосував фізичне насильство до С., яке
виразилося в нанесенні одного удару гострою частиною (горловини) розбитої ним скляної
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пляшки по шиї потерпілого, внаслідок чого йому було заподіяно легкі тілесні ушкодження,
які спричинили короткочасний розлад здоров’я [31].
Відповідно до вироку місцевого суду О. засуджено за ч. 1 ст. 296 КК [31].
Наведені вироки ілюструють неоднакове застосування судами однієї і тієї самої норми
права, передбаченої КК, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за
змістом судових рішень. Такі порушення можуть бути підставою для суду касаційної
інстанції, який розглядає кримінальне провадження передати його на розгляд Великої Палати
ВС, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача
необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики
(ч. 5 ст. 4341 КПК) [212].
У першому прикладі винний під час вчинення хуліганства спеціально пристосував для
нанесення тілесних ушкоджень скляну пляшку, розбивши її та виготовивши спеціальне
знаряддя вчинення кримінального правопорушення – «розочку». Тому судом правильно
кваліфіковано дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 296 КК. Однак у другому прикладі, суд у
подібних правовідносинах дійшов висновку про наявність у діях особи складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 296 КК.
Такі вироки формують незаконну юридичну практику, що дозволяє винним особам
уникнути кримінальної відповідальності та справедливого покарання за фактично вчинене
кримінальне правопорушення. Значна кількість судових помилок актуалізує дослідження
знарядь вчинення хуліганства.
Наукове вивчення цього питання є важливим для розвитку загального вчення про склад
кримінального правопорушення. Також ця інформація може бути застосована у науковопрактичних рекомендаціях з питань кваліфікації хуліганства, що вчиняється із застосуванням
знарядь вчинення кримінального правопорушення.
1.3. Суб’єктивні ознаки хуліганства і проблеми кваліфікації
Будь-яка суспільно небезпечна дія, будучи негативним невід’ємним результатом
суспільного життя, не вчиняється сама по собі, завжди є особа, яка своїми діями або
бездіяльністю його вчинила. У кримінальному праві такою особою є суб’єкт кримінального
правопорушення.
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Вивченню цієї суб’єктивної ознаки складу злочину присвячені роботи П. С. Берзіна та
В. О. Гацелюка

[49],

Л. П. Брич

[64],

М. С. Магаріна

та

Д. В. Бараненко

[252],

О. В. Меркулової [264], В. С. Орлова [295], В. Г. Павлова [297], О. А. Плашовецького [307],
В. І. Терентьєва [381], В. В. Устименка [413].
Слід відзначити, що подібним до кримінально-правового поняття «суб’єкт
кримінального правопорушення» є кримінологічне поняття «особистість злочинця». Однак ці
поняття не є тотожними, про це йтиметься у підрозділі 2.2.
Положеннями ч. 1 ст. 18 КК визначено, що суб’єктом кримінального правопорушення є
фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до
цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність [206]. Встановлення
кримінальним законом чіткого переліку ознак суб’єкта кримінального правопорушення є
важливим

для

визнання

особи

суб’єктом

конкретного

складу

кримінального

правопорушення, передбаченого Особливою частиною КК, та притягнення такої особи до
кримінальної відповідальності. Якщо у діянні відсутня ознака суб’єкта кримінального
правопорушення, то відсутній і склад кримінального правопорушення.
Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 КК (як і будь-якого
іншого кримінального правопорушення), може бути тільки фізична особа. Зазначене
підтверджується самою природою цього кримінального правопорушення, адже грубо
порушити громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства може тільки
людина.
Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального
правопорушення виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 КК) [206] (загальний вік, з якого
може наставати кримінальна відповідальність). Водночас ч. 2 цієї статті встановлено, що
кримінальній відповідальності можуть підлягати і особи у віці від чотирнадцяти до
шістнадцяти років за визначені у цій нормі кримінальні правопорушення (понижений вік, з
якого може наставати кримінальна відповідальність). Хуліганство належить саме до таких
кримінальних правопорушень, тому суб’єктом цього кримінального правопорушення може
бути особа, якій виповнилось 14 років.
Відповідно до статистичних даних Державної судової адміністрації України, упродовж
2010–2019 рр. за ст. 296 КК було засуджено 1603 неповнолітніх осіб, з них у віці від 14 до 16
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років – 302 особа, у віці від 16 до 18 років – 1301 осіб. При цьому 1247 особи (77,8%) було
звільнено від відбування покарання [370].
Критеріями зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за
злочини, визначені ч. 2 ст. 22 КК, є: рівень розумового розвитку, свідомості особи, який
дозволяє у чотирнадцятирічному віці усвідомлювати суспільну небезпечність таких злочинів;
підвищена суспільна небезпечність таких злочинів; поширеність більшості цих злочинів
серед підлітків [205, с. 155–156].
Як зазначає В. М. Бурдін, «у старшому підлітковому віці, який починається з 14 років,
неповнолітні стають більш самостійними, сформованими особами. У своїй поведінці вони
вже не керуються тільки найпростішими правилами. Особи з цього віку здатні
усвідомлювати більш складні суспільні явища та мати власну думку з приводу кожного з
них. Такий рівень розвитку свідомості підкреслюється достатньо високими вольовими
здібностями. Все це, у своїй сукупності, дозволяє твердити, що особи такого віку здатні
усвідомлювати більш складні соціальні зв’язки та наслідки своєї поведінки, а також керувати
нею в ситуації вибору» [68, с. 45].
На наше переконання, встановлений вік, з якого може наставати кримінальна
відповідальність за вчинення хуліганства, відповідає зазначеним критеріям, та не потребує
підвищення.
Такої ж думки дотримуються й інші дослідники хуліганства: М. А. Агаджанян [2,
с. 125], І. М. Даньшин [120, с. 76], І. І. Косарев [189, с. 11], В. В. Кузнецов, В. В. Бабаніна та
Л. О. Кузнецова [228, с. 115], В. В. Налуцишин [280, с. 120], Р. Г. Сулейманов [371, с. 18],
С. А. Шалгунова, Т. В. Шевченко [440], В. М. Шинкарук [446, с. 8].
Відповідно до кримінального законодавства країн колишнього СРСР суб’єктом
хуліганства є фізична осудна особа, яка досягла або 14-річного віку (ч. 2 ст. 20, ч.ч. 2, 3 ст. 221
КК Азербайджанської Республіки [394]; ч. 2 ст. 15, ч.ч. 2, 3 ст. 293 КК Республіки Казахстан
[401]; ч. 2 ст. 30, ст. 266 КК Киргизької Республіки [398]; ч. 2 ст. 23, ч.ч. 2, 3 ст. 237 КК
Республіки Таджикистан [404]; ч. 3 ст. 17, ч.ч. 2, ч. 3 ст. 277 КК Республіки Узбекистан [405];
п. 18 ч. 2 ст. 27, ст. 339 КК Республіки Білорусь [400]; ч. 2 ст. 20, ч.ч. 2, 3 ст. 213 КК Російської
Федерації [406]; ч. 2 ст. 24, ст. 258 КК Республіки Вірменія [399]; ст.ст. 33, 239 КК Грузії
[396]; ч. 2 ст. 21, ч.ч. 2, 3 ст. 287 КК Республіки Молдова [403], ст.ст. 11, 231 КК Латвійської
Республіки [393]; ст.ст. 33, 262, 263 Пенітенціарного кодексу Республіки Естонія [299]), або
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16-річного віку (ст.ст. 21, 279 КК Туркменистану [407]; ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 287 КК Республіки
Молдова [403] ст.ст. 13, 284 КК Литовської Республіки и [402]; ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 221 КК
Азербайджанської Республіки [394]; ст. 15, ч. 1 ст. 293 КК Республіки Казахстан [401]; ст. 20,
ч. 1 ст. 213 КК Російської Федерації [406]; ч. 2 ст. 23, ч. 1 ст. 237 КК Республіки Таджикистан
[404]; ст. 17, ч. 1 ст. 277 КК Республіки Узбекистан [405]).
У науковій літературі зустрічаються думки щодо пониження віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність. В. Г. Павлов наголошує: «при досягненні підлітком
12-13-річного віку він в змозі реально, усвідомлено і зважено оцінювати свою поведінку і
вчинки, може вибирати і прогнозувати, в деякому сенсі, варіанти своєї поведінки в
об’єктивній дійсності, а також наслідки своїх дій в тій чи іншій конкретній ситуації».
Зазначене, на думку автора, свідчить про необхідність зміни нижніх меж кримінальної
відповідальності [297, с. 93, 95]. Таку позицію підтримують А. А. Байбарін [38, с. 18–19],
Л. В. Борових [60, с. 8], І. Я. Козаченко та Б. А. Спасенніков [179], Ю. О. Кухарук та
А. Ю. Вашечкіна [243]. Очевидно, що така ідея потребує ґрунтовних міждисциплінарних
досліджень і перш за все не з позиції кримінального права або кримінології, а на підставі
знань у галузі психології, соціології, педагогіки.
Ми погоджуємось із думкою М. І. Хавронюка: зниження «віку відповідальності»
спричинить додаткову криміналізацію діянь. З урахуванням соціально-економічних змін двох
останніх десятиліть немає достатніх підстав для зміни сформованих і наразі чинних мінімальних
вікових меж кримінальної відповідальності у той чи інший бік. Можна сперечатися лише щодо
оптимальності переліку злочинів, за які відповідальність настає з 14 років [432, с. 104].
Наступною

обов’язковою

ознакою

суб’єкта

кримінального

правопорушення,

передбаченою ст. 18 КК, є осудність.
Згідно з ч. 1 ст. 19 КК осудною визнається особа, яка під час вчинення кримінального
правопорушення могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [206]. КК
визначає, що стан, за якого особа не може усвідомлювати свої дії або керувати ними,
пов’язаний із наявністю хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу
психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки [206] (ч. 2 ст. 19
КК). Існування такого захворювання у особи виключає можливість притягнення її до
кримінальної відповідальності.
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Тобто осудною є особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати суспільну
небезпечність та кримінальну протиправність свого діяння, передбачати суспільну
небезпечність та кримінальну протиправність його наслідків, зазначених в Особливій частині
КК, та керувати цим діянням [69, с. 159–160].
Водночас підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено
осудною, тобто така, яка під час вчинення кримінального правопорушення, через наявний у
неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та
(або) керувати ними (ч. 1 ст. 20 КК) [206]. Зазначена обставина враховується судом при
призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусового заходу
медичного характеру, тобто надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення
особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння,
передбаченого Особливою частиною КК, в спеціальний лікувальний заклад з метою її
обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь
(ч. 2 ст. 20, ст. 92 КК) [206].
За даними судової статистики, упродовж 2010–2019 рр. до 373 осіб, які вчинили
хуліганство, було застосовано примусові заходи медичного характеру [370].
Для встановлення психічного стану підозрюваного під час досудового розслідування
проводиться судово-психіатрична експертиза відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК [212].
Враховуючи характер хуліганських дій, які досить часто вчиняються імпульсивно, без
будь-якої видимої причини та вражають алогічністю й безглуздістю, судово-психіатричні
експертизи за цією категорією справ проводяться досить часто. За нашими даними, такий вид
судових експертиз проводився у 9,2% справ. У 7% осіб, притягнутих до кримінальної
відповідальності за ст. 296 КК, були розлади психіки та поведінки (що не виключало їх
психічної повноцінності) внаслідок вживання опіоїдів, канабіноїдів чи стимуляторів із
наявним синдромом залежності (2%), вживання алкоголю без синдрому залежності (1,5%),
хронічного алкоголізму (1,5%), психічних вад (0,6%), епілепсії (0,6%), інших захворювань
(0,8%). Майже всі ці особи перебували на відповідному обліку у лікаря-нарколога (2,8%) або
у лікаря-психіатра (0,8%) (Додаток Д). Оскільки такі захворювання не позбавляли осіб
усвідомлювати свої вчинки, контролювати та керувати своїми діями під час вчинення
кримінального правопорушення, їх на підставі вироку суду було притягнуто до кримінальної
відповідальності та призначено відповідне покарання.
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Слід наголосити, що з положень КК не вбачається залежності між станом, за якого
особа не може усвідомлювати свої дії або керувати ними, зі станом, викликаним вживанням
алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Навпаки, особа, яка
вчинила кримінальне правопорушення у такому стані підлягає кримінальній відповідальності
(ст. 21 КК), а зазначені обставини враховуються судом при призначенні покарання як такі, що
його обтяжують (п. 13 ч. 1 ст. 67 КК). Як зазначає В. М. Бурдін, – така позиція законодавця
пояснюється тим, що вживання речовин, які викликають стан сп’яніння, сприяє виникненню
соціального ексцесу (різних форм девіантної поведінки) та обумовлює виникнення мотиву
вчинення конкретного злочину у осіб зі сформованими антисоціальними поглядами [71].
Аналіз кримінальних справ свідчить про те, що хуліганство небезпідставно вважають
«п’яним» злочином. Так, 71% засуджених на момент його вчинення перебували у стані
алкогольного сп’яніння. Жодного випадку вчинення хуліганства у стані, викликаному вживанням
наркотичних засобів або інших одурманюючих засобів, нами виявлено не було (Додаток Д).
На завершення дослідження суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 296 КК, вважаємо за необхідне зупинитись на одному з дискусійних питань у
кримінальній науці щодо цієї ознаки складу кримінального правопорушення, а саме –
можливості притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи.
Розділом ХІV1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» КК
врегульовано особливості застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру та звільнення юридичних осіб від таких заходів. Також КК встановлено вичерпний
перелік кримінальних правопорушень, за вчинення яких уповноваженою особою від імені та
в інтересах юридичної особи до юридичних осіб застосовуються заходи кримінальноправового характеру. Так, відповідно до п. 2 примітки ст. 963 КК кримінальні
правопорушення, передбачені ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, ч.ч. 2–4 ст. 1591, ст.ст. 160, 209,
255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, ч.ч. 1, 2 ст. 3683, ч.ч. 1, 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692,
376–379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах
юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили
умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої
законом відповідальності [206].
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Отже, кримінальні правопорушення проти громадського порядку не належать до
суспільно небезпечних діянь, за вчинення яких до юридичних осіб можуть застосовуватись
заходи кримінально-правового характеру.
Водночас з наведених положень КК вбачається перспективний напрям розвитку
вітчизняного кримінального законодавства щодо розширення переліку кримінальних
правопорушень, за вчинення яких до юридичних осіб можуть застосовуватись заходи
кримінального-правового характеру. Це стосується і кримінальних правопорушень проти
громадського порядку, зокрема хуліганства [19].
Наприклад, може йтися про громадські організації вболівальників футболу (т.з. фанклуби). Загальновідомими та злободенними для українського суспільства є випадки
порушення громадського порядку уболівальниками під час проведення футбольних матчів,
що супроводжуються пошкодженням майна, спричиненням тілесних ушкоджень, зривом
масових заходів. Інколи такі протиправні дії не є спонтанними, а заздалегідь плануються.
З урахуванням ч.ч. 1, 2, 5 ст. 1 приписів Закону України «Про громадські об’єднання»
[330] та у разі внесення відповідних змін до кримінального закону, відповідальність за
вчинення кримінальних правопорушень проти громадського порядку, у т.ч. і хуліганства, під
час проведення футбольних матчів може покладатись на керівників громадських організацій
футбольних уболівальників, а до громадських організацій (зі статусом юридичної особи)
можуть застосовуватись заходи кримінального-правового характеру – штраф, конфіскація
майна, ліквідація (ст. 966 КК).
Прикметно відмітити, що за Пенітенціарним кодексом Республіки Естонія,
кваліфікований склад порушення громадського порядку та грубе порушення громадського
порядку (ч. 2 ст. 262 і ч. 2 ст. 263) передбачає відповідальність за вчинення відповідних дій
юридичною особою [299].
Людська діяльність – як суспільно корисна, так і кримінально протиправна, не може
відбуватись поза межами свідомості особи. Кожна дія, що проявляється в оточуючому світі, є
кінцевим продуктом складних розумових процесів, які відбуваються у психіці людини, їх
неможливо безпосередньо сприйняти та оцінити оточуючими. У кримінально-правовій науці
зазначені процеси належать до суб’єктивної сторони кримінального правопорушення,
без встановлення якої відсутні підстави притягнення до кримінальної відповідальності.
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Дослідженням суб’єктивної сторони злочину займались зокрема такі вчені, як:
Я. М. Брайнін [62], Р. В. Вереша [80], Б. С. Волков [87], Ф. Г. Гілязєв [93], П. С. Дагель та
Д. П. Котов [117], Г. А. Злобін та Б. С. Нікіфоров [157], [291], [156], В. М. Кудрявцев [221],
В. В. Лунеєв [251], О. І. Рарог [349], А. В. Савченко [355], Є. Л. Стрельцов [369],
С. А. Тарарухін [375], В. А. Якушин [451].
Цей елемент складу кримінального правопорушення вважається одним із найбільш
складних за змістом, оскільки саме він визначає психічну діяльність суб’єкта кримінального
правопорушення під час вчинення суспільно небезпечного діяння. Багато помилок у
практичній діяльності під час кваліфікації кримінально протиправних дій (у тому числі і
хуліганських) виникає саме через неправильне встановлення ознак суб’єктивної сторони
складу кримінального правопорушення.
Суб’єктивна сторона злочину – обов’язковий елемент складу злочину, що характеризує
психічну діяльність особи (свідомість та емоційно-вольову сферу) і виявляється у вчиненому нею
злочині. Це внутрішня (щодо об’єктивної сторони злочину) характеристика діяння [448, c. 680].
Зазначений елемент складу кримінального правопорушення має важливу роль для
відмежування кримінально протиправних діянь від інших правопорушень, розмежування
складів кримінальних правопорушень, кваліфікації відповідних діянь, індивідуалізації
покарання, вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності або
покарання.
Зміст суб’єктивної сторони кримінального правопорушення складають вина, мотив та
мета кримінального правопорушення. Вина є обов’язковою ознакою цього елемента складу
кримінального правопорушення, а мотив та мета – факультативними. Мотив і мета
кримінального правопорушення набувають статусу обов’язкових ознак за умови закріплення
їх у диспозиції норми кримінального закону.
У

досліджуваному

кримінальному

правопорушенні

обов’язковими

ознаками

суб’єктивної сторони є вина та мотив, факультативною – мета.
Вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої
КК, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності (ст. 23 КК) [206].
Очевидно, що вчинити хуліганство у формі необережності неможливо. Законодавче
визначення поняття хуліганства свідчить про те, що аналізований вид кримінальних
правопорушень належить до умисних.
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Грубо порушуючи громадський порядок, особа усвідомлює суспільно небезпечний
характер своїх дій, чим виражає явну неповагу до суспільства, повною мірою передбачає
можливі суспільно небезпечні наслідки вчиненого та бажає їх настання.
Водночас дискусійним серед юристів є питання щодо виду умислу у кримінальних
правопорушеннях з формальним складом, до яких, як вважають деякі вчені, належить і
хуліганство.
КК (ст. 24) передбачає два види умислу. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала
суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно
небезпечні наслідки і бажала їх настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала
суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно
небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання [206].
Як зазначав П. С. Дагель, у формальних складах злочинів наслідки не є ознакою їх
складу, а тому психічне ставлення до них або відсутнє, або не впливає на форму вини та
кваліфікацію. Таким чином, у зазначених злочинах форма вини визначається тільки
психічним ставленням винного до діяння. Оскільки прямий і непрямий види умислу
відрізняються різним психічним ставленням особи до суспільно небезпечних наслідків,
розмежування умислу у формальних складах не має сенсу. У таких кримінально-караних
діяннях доцільно говорити лише про наявність прямого умислу [116, с. 74]. Такої ж думки
дотримуються і Л. Д. Гаухман [90, с. 154], Н. Ф. Кузнєцова [233, с. 52], В. А. Ломако [208,
с. 81], А. А. Музика [285, с. 84], О. І. Рарог [349, с. 33] та багато інших вчених.
У працях, присвячених дослідженню хуліганства, переважна більшість вчених
підтримують наведений підхід, водночас деякі автори дотримуються іншої позиції.
Наприклад, В. В. Налуцишин дійшов висновку, що хуліганство є злочином з
формально-матеріальним складом та характеризується двома видами умислу: прямим і
непрямим. При цьому прямий умисел завжди має місце стосовно дій, а в деяких випадках – і
злочинних наслідків. Непрямий умисел щодо злочинних наслідків може мати місце у
випадках наявності невизначеного умислу [280, с. 105, 108].
М. Л. Наклович вважає, що хуліганство може бути вчинене і за наявності непрямого
умислу. На думку вченого, «при непрямому умислі особа не переслідує мети грубого
порушення громадського порядку, проте свідомо допускає, що в результаті її дій громадський
порядок, можливо, буде порушений і буде проявлена неповага до суспільства» [278, с. 48].

76

Досить цікавою є думка О. А. Івахненка. Розглядаючи суб’єктивну сторону
хуліганських діянь, він враховує співвідношення ознак суб’єктивної сторони злочину як
явища реальної дійсності та відповідного складу злочину, передбаченого КК. Автор
підтримує науковий підхід, відповідно до якого визначені ст. 24 КК види умислу стосуються
саме злочину як явища реальної дійсності, що посягає на об’єкти кримінально-правової
охорони і неминуче призводить до певних наслідків, тому у винної особи завжди присутнє
психічне ставлення як до власних дій, так і до їхніх наслідків. Психічне ставлення особи до
вчинених нею хуліганських дій характеризується прямим або непрямим умислом, а до
наслідків – у формі умислу (прямого чи непрямого) або необережності [162, с. 146].
Кожна з наведених наукових позицій, безумовно, заслуговує на врахування під час
дослідження аналізованого складу кримінального правопорушення. Водночас вважаємо
існуючу в науковій та практичній діяльності думку стосовно того, що хуліганство – це
кримінальне правопорушення, суб’єктивна сторона якого характеризується прямим видом
умислу, обґрунтованою та характерною для його правової природи.
Слід відмітити, що в статтях КК окремих пострадянських країн, що передбачають
відповідальність за хуліганство, безпосередньо зазначено, що цей вид злочину є умисним
(Кримінальні кодекси Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Киргизької Республіки,
Республіки Молдова, Республіки Узбекистан).
Зауважимо, що такий підхід не суперечить викладеній нами пропозиції щодо
законодавчої зміни складу хуліганства з чітким визначенням його ознак як кримінального
правопорушення з матеріальним складом. Шкода, заподіяна відносинам у сфері
громадського порядку як основному обов’язковому об’єкту хуліганства, а також відносинам
власності, здоров’ю потерпілого як додатковому обов’язковому альтернативному об’єкту
хуліганства є наслідками вчинення хуліганства. Таким чином, винна особа усвідомлює
суспільну небезпечність характеру своїх дій, передбачає їх суспільно небезпечні наслідки, та
бажає їх настання.
Типовим прикладом у цьому аспекті можуть слугувати обставини кримінальної справи
щодо А., засудженого вироком місцевого суду за ч. 4 ст. 296 КК. Його визнано винним у
тому, що він, знаходячись у приміщенні кафе і перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння,
маючи при собі предмет, заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень
(травматичний пістолет з маркуванням «Форд 17-Р, кал. 9 мм»), грубо порушуючи
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громадський порядок, що супроводжувалось особливою зухвалістю, з мотивів явної
неповаги до суспільства, нехтуючи загальноприйнятими принципами поведінки в
суспільстві, почав здійснювати постріли; при цьому поряд з ним у зазначеному приміщенні
знаходились інші відвідувачі та персонал кафе, а саме: Б., Г. та Е. В результаті таких дій
виникла загроза життю та здоров’ю останніх, а також порушення тиші в нічний час і
тимчасове порушення нормальної діяльності кафе [32].
Цей приклад яскраво ілюструє наявність прямого умислу під час посягання як на
основний обов’язковий (громадський порядок), так і на додатковий обов’язковий
альтернативний об’єкти (здоров’я персоналу і відвідувачів кафе, нормальна діяльність
закладу ресторанного господарства). Особа, яка у громадському місці в присутності інших
людей здійснювала постріли з пістолету, повинна була усвідомлювати суспільну
небезпечність характеру таких дій, передбачати їх суспільно небезпечні наслідки та бажати їх
настання.
Кримінальний закон, повторимо, передбачає два види умислу. Проте в кримінальноправовій науці існують також інші, спеціальні види умислу. Їх класифікують за такими
параметрами: характером змісту (визначений, невизначений, альтернативний), характером
спрямованості (загальний, спеціальний), умовами виникнення і формування (заздалегідь
обдуманий; такий, що виник раптово; афектований) [117, с. 109].
У працях, присвячених кримінально караному хуліганству, науковці не приділяють
достатньої уваги дослідженню спеціальних видів умислу, властивих цьому кримінальному
правопорушенню.
Спеціальні види умислу не є самостійними формами вини, однак вони можуть
виконувати

допоміжну

функцію

для

правильної

кваліфікації

кримінального

правопорушення, конкретизації психічного ставлення винного до вчиненого, встановлення
ступеня тяжкості кримінального правопорушення.
Коротко зупинимось на деяких спеціальних видах умислу, властивих хуліганству.
За характером змісту (спрямованості і ступеня конкретизації бажаних наслідків) умисел
хуліганства є альтернативним. Тобто суб’єкт «передбачає та однаковою мірою бажає або
свідомо припускає настання одного із двох чи більшого числа, але індивідуально визначених
наслідків» [205, с. 176]. Наприклад, особа під час вчинення хуліганства, що супроводжується
особливою зухвалістю у виді насильства із заподіянням потерпілій особі побоїв, однаковою
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мірою передбачає і бажає грубо порушити громадський порядок і спричинити потерпілому
тілесних ушкоджень.
За умовами виникнення і формування умисел хуліганства, як правило, є раптовим,
тобто таким, що реалізується у виді вчинення кримінального правопорушення відразу після
виникнення. Це зумовлено тим, що загалом підґрунтям для вчинення хуліганських дій є
різноманітні скороминущі конфліктні ситуації.
Водночас заздалегідь обдуманий вид умислу під час вчинення досліджуваного
кримінального правопорушення також трапляється. Наприклад, особа, маючи на меті вчинити
хуліганство, виготовила з металевої банки з-під фарби та гарнітури мобільного телефону
(навушників) муляж вибухового пристрою. У подальшому з цим муляжем особа прийшла до
сільської ради та висловила погрози щодо використання вибухового пристрою [84].
Безперечно, зазначений вид умислу є більш небезпечним, оскільки особа завчасно
готувалась до вчинення кримінального правопорушення (підшукувала знаряддя, обирала час
і місце), та має враховуватись під час призначення покарання.
Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, що така обов’язкова ознака
суб’єктивної сторони хуліганства, як вина, характеризується виключно прямим умислом під
час посягання як на основний обов’язковий об’єкт хуліганства (громадський порядок), так і
на додатковий обов’язковий альтернативний об’єкт (здоров’я особи, власність). Крім того,
для правильної юридичної оцінки хуліганських дій, а також індивідуалізації покарання
необхідно враховувати спеціальні види умислу, властиві цьому кримінальному
правопорушенню.
Мотив кримінального правопорушення. А. В. Савченко визначає цю ознаку як
інтегральний психічний утвір, який спонукає особу до вчинення суспільно небезпечного
діяння та є його підставою [355, с. 14]. Як вже зазначалось, ця ознака для хуліганства є
обов’язковою.
У диспозиціях норм Особливої частини КК виокремлено лише декілька видів мотивів
(корисливий, хуліганський, расової, національної чи релігійної нетерпимості, інші особисті
мотиви).
Хуліганський мотив передбачений не лише ст. 296 КК. Він є також кваліфікуючою
ознакою таких складів кримінальних правопорушень, як умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК),
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наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ч. 3 ст. 297 КК),
жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК).
Таким чином, правильне розуміння хуліганського мотиву має важливе значення не
лише для кваліфікації дій за ст. 296 КК, а й інших кримінальних правопорушень різного
ступеня тяжкості.
Необхідно звернути увагу на те, що у багатьох наукових працях, а також у
процесуальних документах як синонім хуліганського мотиву вживається словосполучення
«хуліганські спонукання».
Зауважимо, що вживання у цьому словосполученні слова «спонукання» видається
некоректним. Річ у тім, що воно є однією з форм слова «спонукати», яке у тлумачному
словнику української мови визначається як «викликати у кого-небудь бажання робити щонебудь; змушувати, схиляти, заохочувати до якоїсь дії, певного вчинку» [76, с. 1374].
Водночас слово «спонука», на наш погляд, є більш вдалим для застосування, оскільки
етимологічно означає «те, що викликає бажання, потяг до чого-небудь, змушує діяти, робити
щось певним чином» [76, с. 1374].
Відповідно до ч. 1 ст. 296 КК хуліганством є «грубе порушення громадського порядку з
мотивів явної неповаги до суспільства…» [206] (виділено нами – В. А). Тобто законодавець
визначає хуліганський мотив як явну неповагу до суспільства, при цьому встановлює його як
певну сукупність мотивів. Оскільки таке формулювання мотиву не виявляє його суті, у
багатьох наукових працях авторами пропонуються альтернативні варіанти його визначення.
Хуліганський мотив виявляється в різних формах, складність його визначення та
розмежування від інших мотивів не викликає сумнівів. У науковій літературі існує декілька
підходів до вирішення цього питання.
Хуліганський мотив, як усвідомлене прагнення, яке породжує в особи намір вчинити дії,
які грубо порушують громадський порядок, розглядали зокрема С. С. Яценко, Г. І. Піщенко,
Р. В. Вереша.
С. С. Яценко наголошував, що головна властивість хуліганського мотиву полягає у
явній неповазі до суспільства, яка охоплює усвідомлене прагнення знехтувати
загальноприйнятими правилами суспільного життя шляхом вчинення дій, які грубо
порушують громадський порядок [455, с. 68].
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Інший вчений – Г. І. Піщенко вважає, що «хуліганський мотив – це усвідомлене
прагнення, що породжує у винного прямий намір на вчинення хуліганства, сприяє його
подальшому формуванню та розвитку і, як результат цього процесу, – спонукає до активних,
навмисних дій, які характеризуються явною неповагою до суспільства та грубим
порушенням громадського порядку» [305, с. 6].
На думку Р. В. Вереші, «хуліганський мотив – це свідоме і вольове спонукання до
досягнення мети, обумовлене потребами особистості, позбавлене будь-якої необхідності і
таке, що не має об’єктивних провокуючих підстав, яке носить суспільно небезпечний
характер і тягне за собою кримінальну відповідальність» [81, с. 365].
Інша група вчених – І. М. Даньшин, Б. С. Волков, В. В. Налуцишин, В. О. Калашнік,
К. Г. Смірнова, Р. Г. Сулейманов, вважають, що хуліганський мотив не є самостійним
мотивом, проявляється у широкому спектрі різних спонук, які викликають в особи бажання
грубо порушити громадський порядок та проявити явну неповагу до суспільства.
На думку І. М. Даньшина, вчинення хуліганських дій зумовлене сукупністю мотивів, для
їх визначення автор застосовує термін «хулиганские побуждения» (мовою оригіналу). Вони є
різного роду ганебними мотивами, які викликають у особи рішучість грубо порушити
громадський порядок та проявити явну неповагу до суспільства. При цьому автор наводить
такі властивості хуліганського мотиву: раптовість появи і швидкоплинність формування;
очевидна недостатність приводу або невідповідність його вчиненій дії; відносна легковажність
мотивації хуліганських дій; особлива наочність, явність прояву [120, с. 89–90, 92–94].
Б. С. Волков підкреслює, що вирішальне значення у визначенні змісту хуліганського
мотиву мають особистісні властивості, які формуються під впливом певної життєвої ситуації,
конкретних обставин, що супроводжували вчинення злочину. Хуліганський мотив може
набувати характеру несвідомої злоби, жорстокості, пустощів тощо, але якої б форми він не
набував – у ньому завжди виражається прагнення проявити себе, висловити показну зневагу
до інших людей, суспільства, законів і правил суспільного життя [88, с. 53].
В. В. Налуцишин визначає хуліганський мотив як «сукупність спонукань, які обумовлені
соціально-економічними та політичними чинниками, та об’єктивовані в зухвалій неповазі до
честі і гідності як фізичних, так і юридичних осіб, усвідомленій зневазі традицій, норм моралі,
права і закону, агресивній протидії громадським та владним приписам» [280, с. 115].
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В. О. Калашнік зазначає, що хуліганського мотиву не існує, а «мотив явної неповаги до
суспільства може проявлятися в широкому спектрі посягань – як демонстративне нехтування
існуючими соціальними нормами». Автор вважає, що типовими для цього виду злочинів є
мотиви самоствердження (статусні), захисні, заміщення (компенсаторні) [169, с. 135].
Зауважимо, що така позиці автора викликає заперечення, оскільки формулювання
«хуліганський мотив» зустрічається як кваліфікуюча ознака кримінальних правопорушень,
передбачених ст. ст. 115, 297 та 299 КК, про що нами вже зазначалось.
К. Г. Смірнова вважає, що хуліганський мотив слід розуміти як сукупність
усвідомлених і неусвідомлених потреб, інтересів і ціннісних орієнтацій особи, її емоційних
переживань, спрямованих на самоствердження, самовираження особистості, нерідко
загострених розбіжністю оцінки суб’єктом своєї особистості і реальними можливостями для
їх задоволення, визнанням суспільством [362, с. 11]. Подібне визначення пропонує й інший
дослідник цього питання – Р. Г. Сулейманов, який додатково також відзначає, що
протиправна поведінка при хуліганстві мотивується, по суті, не окремим мотивом, а
негативними соціально-психологічними властивостями особистості, її антисоціальністю [371,
с. 19]. Це визначення не узгоджується із загальним кримінально-правовим розумінням
мотиву, оскільки не включає його вольової ознаки як усвідомленої особою внутрішньої
спонуки, та свідчить про наявність у особи стану неосудності.
Розглянуті пропозиції науковців свідчать про відсутність усталеного підходу як до
визначення поняття хуліганського мотиву, так і загалом до його розуміння.
На

нашу

думку,

при

визначенні

мотиву

досліджуваного

кримінального

правопорушення слід враховувати внутрішні (тобто ті, що пов’язані з психічною діяльністю
особи) і зовнішні (такі, що не залежать від волі особи) детермінанти, які перебуваючи у
тісному взаємозв’язку, зумовлюють виникнення в особи бажання вчинити суспільно
небезпечні дії.
При цьому вважаємо, що сукупність таких внутрішніх детермінант комплексно
реалізуються в антисоціальній установці суб’єкта. Поняття «антисоціальна установка» не є
новим у кримінально-правовій та кримінологічній науці, воно досліджувалось, зокрема:
П. С. Дагелем [117, с. 53], А. Ф. Зелінсьским [152, с. 56], О. Б. Сахаровим [357] – як причина
злочинної поведінки, її мотивоутворююча складова.
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Крім того, це питання є предметом досліджень і в площині юридичної психології.
Наприклад, О. В. Давидова зазначає, що будь-яка поведінкова активність особистості є
реалізацією взаємодії психологічних установок як глибинних мотивоутворюючих
механізмів; при цьому установка трактується як готовність до здійснення певної поведінки,
спрямованої на задоволення конкретних потреб і адекватної конкретній ситуації. У зв’язку з
тим, що злочинна поведінка належить до форм соціальної поведінки, вона зумовлюється
активністю соціальних установок, різновидом яких є антисоціальна установка. Автор також
зазначає, що антисоціальна установка являє собою готовність до реалізації особистісних
потреб шляхом здійснення соціально неприйнятних форм поведінки [113, с. 7, 8].
Очевидно, що сформована у суб’єкта лише антисоціальна установка не може бути
вирішальною підставою для формування мотиву на вчинення конкретного кримінального
правопорушення. Для формування мотиву кримінального правопорушення необхідна також
наявність сприятливих зовнішніх чинників (фактори або ситуації, що передували вчиненню
кримінального правопорушення), які трансформували внутрішню особистісну психологічну
готовність суб’єкта до девіантної поведінки на вчинення реальних кримінально
протиправних дій.
Отже, пропонуємо таке визначення хуліганського мотиву.
Хуліганський мотив – це сформована на підставі антисоціальної установки особистості,
а також під впливом зовнішніх чинників спонука суб’єкта кримінального правопорушення,
яка характеризується зневажливим ставленням до існуючих у суспільстві норм поведінки і
моралі та проявляється зовні у деструктивних, особливо нахабних діях, наслідком яких є
порушення громадського порядку [25].
Хуліганському мотиву, зазвичай, притаманні такі риси, як: раптовість (за часом
формування), скороминущість (за тривалістю існування), безпідставність (за джерелом
виникнення), антисуспільність (за спрямованістю), примітивність (за складністю),
домінантність (за безпосереднім виявом у кримінальному правопорушенні).
Хуліганський мотив може виникати на ґрунті інших мотивів або існувати одночасно з
ними. Наприклад, хуліган, бажаючи помститись працівникам кафе за чисельні зауваження
через його непристойну поведінку, вчинив постріли з пістолета пневматичної дії [83].
У таких випадках для встановлення хуліганського мотиву потрібно враховувати
обставини вчинення конкретного кримінального правопорушення, за яких вплив винуватого
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спрямований головним чином на громадський порядок, а не на конкретну людину
(потерпілого від кримінального правопорушення). Тобто вчиняється з очевидними для
оточуючих зневагою і порушенням існуючих в суспільстві правил поведінки та моралі.
Іншою ознакою суб’єктивної сторони, яка нерозривно пов’язана та зумовлена мотивом
кримінального правопорушення, є мета (ціль) кримінального правопорушення. Лише у
своїй сукупності зазначені ознаки дають вичерпне уявлення про спрямованість поведінки
злочинця.
Будь-яка поведінка людини, у тому числі і кримінально протиправна, має свої мотиви та
спрямована на досягнення визначеної мети. Однак ці явища не є тотожними та мають різне
значення.
Формування мотиву зумовлює і постановку певної мети. Мотив є рушійною силою, яка
веде суб’єкта до досягнення мети. Якщо стосовно мотиву можна задати питання, чому особа
здійснила суспільно небезпечне діяння, то стосовно мети – до чого вона прагне. Таким
чином, мета визначає спрямованість дій особи [242, с. 453].
Отже, мета злочину – це ідеальна (уявна) модель майбутнього бажаного результату, до
спричинення якого прагне правопорушник шляхом вчинення злочину [349, с. 70].
Мета для досліджуваного складу кримінального правопорушення, як вже зазначалось, є
факультативною ознакою, проте її встановлення також має значення для правильної
кримінально-правової кваліфікації дій та призначення покарання. Для хуліганства, що
вчиняється з прямим умислом, мета є невід’ємним явищем.
Серед дослідників хуліганства існують різні думки щодо встановлення мети цього
кримінального правопорушення.
І. М. Даньшин зазначав про відсутність чіткої мети у хулігана, що призводить до
поєднання її з мотивом, та полягає у здійсненні хуліганських дій [120, с. 94, 95].
На думку Л. Ш. Берекашвілі, мета хуліганства – грубо порушити громадський порядок
та проявити явну неповагу до суспільства [45, с. 5].
Подібної думки дотримується і В. В. Налуцишин, який наголошує, що «хуліганству
притаманна одна мета – порушити громадський спокій шляхом приниження честі і гідності
потерпілої особи із застосуванням усвідомленого насильства, в основі якого лежать особлива
зухвалість і винятковий цинізм, оскільки це діяння вчиняється шляхом реалізації мотивів, які
спрямовують дії винуватої особи на досягнення ситуативних цілей» [280, с. 119]. З таким
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визначенням погодитись не можемо. По-перше, єдиною метою хуліганства автором
визначається порушення громадського спокою, у той же час вказується про досягнення
винуватою особою «ситуативних цілей», що свідчить про неузгодженість такого визначення
та не сприяє його однозначному сприйняттю. По-друге, основним безпосереднім об’єктом
хуліганства є громадський порядок, потерпілий є факультативною ознакою об’єкта
хуліганства, якому шкода може завдаватись не тільки «шляхом приниження честі і гідності»,
а й багатьма іншими альтернативними діями.
Інший вчений – В. О. Калашнік, – визначає мету хуліганства як подумки змінену
відповідно до потреб суб’єкта дійсність. Тобто «винний, грубо порушуючи своєю
поведінкою громадський порядок і проявляючи явну неповагу до суспільства, має цілком
визначену кінцеву мету: привнести в свідомість інших осіб, поза їх волею і бажанням,
уявлення про власну значимість та вагомість, причому коло цих осіб може бути як
визначеним (за наявності публічності), так і безадресним (при відсутності такої)» [169, с. 119].
Деякі з наведених позицій авторів викликають заперечення.
Мета хуліганства є самостійною факультативною ознакою суб’єктивної сторони
кримінального правопорушення і поєднання її з мотивом (обов’язковою ознакою), а
фактично їх ототожнення, суперечить законодавчій конструкції цього кримінального
правопорушення. Мету останнього, насправді, важко визначити, наприклад, через раптовість
її виникнення, або ж безглуздість, малозначність. Нерідко навіть самі злочинці під час
вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння наступного дня не
можуть пригадати або пояснити мету своїх дій. Проте складність встановлення мети цього
кримінального правопорушення не свідчить, що вона відсутня.
У реальному житті мета хуліганства може проявлятись по-різному. Як свідчить аналіз
судової практики, хуліганські дії вчиняються винуватими задля самоствердження за рахунок
приниження інших, протиставлення себе іншим громадянам, демонстрації зневаги до
оточуючих, фізичної переваги, п’яної вдачі чи бешкету, вседозволеності та безкарності.
Встановлюючи мету досліджуваного кримінального правопорушення, на нашу думку,
слід враховувати існуючий у науковій та практичній діяльності підхід до розуміння цієї
ознаки складу кримінального правопорушення у тісному взаємозв’язку із мотивом
хуліганських дій.
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Таким чином, мету хуліганства пропонуємо визначити як ствердження винуватим
свого патологічного «Я», тобто «слабкого Его», на шкоду іншим людям, інтересам громади,
суспільства, держави.
У підсумку відзначимо, що суб’єктивна сторона хуліганства характеризується такими
обов’язковими ознаками, як вина та мотив кримінального правопорушення. Водночас істотне
значення для правильної кваліфікації хуліганства, залежно від обставин конкретної справи,
має також встановлення та правильна оцінка мети кримінального правопорушення, що, на
жаль, досить часто ігнорується у правозастосуванні.

1.4. Кваліфікуючі ознаки хуліганства (за матеріалами судової практики)
Одним із засобів реалізації конституційного принципу справедливості у КК є
диференціація кримінальної відповідальності, встановлена у складах кримінальних
правопорушень. За таким поділом склади кримінальних правопорушень поділяються на
основні (прості), кваліфіковані (з обтяжуючими ознаками), особливо кваліфіковані,
привілейовані (з пом’якшуючими ознаками).
У науці кримінального права дослідженням кваліфікуючих ознак займались О. В. Ільїна
[164], В. М. Кудрявцев [219], С. Є. Кротов [216], Л. Л. Кругліков та О. В. Васільєвський [217],
Т. О. Лєснієвскі-Костарєва

[244],

О. З. Мармура

[258],

В. О. Навроцький

[277],

І. М. Наконечна [279], М. І. Хавронюк [430] та інші.
У науковій літературі під кваліфікуючими ознаками складу злочину розуміють додаткові
ознаки складу злочину, які підвищують ступінь суспільної небезпеки посягання [277, с. 447].
За допомогою кваліфікуючих ознак, як вказує І. М. Наконечна, законодавець конструює
кваліфікований склад злочину, який характеризується суттєво зміненим, підвищеним рівнем
суспільної небезпеки порівняно з основним складом [279]. Вона зазначає, що основний, і
кваліфікований склад злочину містить ознаки одного й того самого посягання, але
кваліфікований склад утворює його більш небезпечний різновид. Відповідно, наявність
кваліфікуючих ознак є підставою для застосування іншого, більш суворого покарання, ніж те,
яке передбачене в санкції частини статті, що містить основний склад злочину [279].
Кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення відмежовують від
обставин, які обтяжують покарання (ст. 67 КК). Така потреба виникає у зв’язку із подібністю
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цих кримінально-правових категорій. При призначенні покарання більшістю обставин, які
його обтяжують (вчинення злочину особою повторно; вчинення кримінального
правопорушення групою осіб за попередньою змовою; тяжкі наслідки, завдані злочином;
вчинення злочину загальнонебезпечним способом; вчинення злочину з особливою
жорстокістю тощо) є кваліфікуючими ознаками для окремих складів злочинів.
Відмінність між цими категоріями полягає у тому, що кваліфікуючі ознаки є засобом
здійснюваної законодавцем диференціації кримінальної відповідальності і належать до
кримінально-правового інституту складу злочину. Обставини, що обтяжують покарання, є
складовою інституту призначення покарання та засобом здійснюваної судом індивідуалізації
покарання. Отже, норми Загальної та Особливої частин КК, які передбачають різноманітні
обтяжуючі обставини, не можуть бути об’єднані в один кримінально-правовий інститут [411,
с. 526–527]. Наведена теза також підтверджується і положеннями ч. 4 ст. 67 КК, за якими
«якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини
цього Кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію,
суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує» [206].
У наукових джерелах поняття «кваліфікуючі ознаки» застосовуються у декількох
значеннях. По-перше, як будь-які кваліфікуючі чи особливо кваліфікуючі ознаки
конкретного складу кримінального правопорушення; по-друге, як лише ті кваліфікуючі
ознаки, які зазвичай визначені наступними частинами статей після основного складу
кримінального правопорушення. Термін «особливо кваліфікуючі ознаки» застосовується для
позначення кваліфікуючих ознак складів кримінальних правопорушень, встановлених у
частинах наступних – після частин других статей Особливої частини КК.
Для складу хуліганства кваліфікуючою ознакою є вчинення цього злочину групою осіб
(ч. 2 ст. 296 КК) [206], а особливо кваліфікуючими ознаками – дії, передбачені ч. 1 або ч. 2,
вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язані з опором представникові влади
або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку,
чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 КК) [206]; дії, передбачені ч. 1,
ч. 2 або ч. 3, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета,
спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень
(ч. 4 ст. 296 КК) [206].
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Вивчення кримінальних справ свідчить про те, що за ч. 2 ст. 296 КК було кваліфіковано
26% протиправних дій, за ч. 3 ст. 296 КК– 10,5%, за ч. 4 – 16,7% (інші 46,8% злочинів було
кваліфіковано за 1 ст. 296 КК) (Додаток Д).
У цьому розділі ми розглянемо такі кваліфікуючі ознаки хуліганства: вчинення його
групою осіб; особою, раніше судимою за хуліганство; дії пов’язані з опором представникові
влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського
порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. Така особлива кваліфікуюча
ознака хуліганства, як вчинення його із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи
іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення
тілесних ушкоджень, була розглянута під час характеристики такої ознаки об’єктивної
сторони цього складу кримінального правопорушення, як знаряддя його вчинення (підрозділ
1.2. дисертації).
Хуліганство, вчинене групою осіб – найбільш розповсюджена на практиці
кваліфікцюча ознака хуліганства.
Кримінальний закон визначає, що співучастю у кримінальному правопорушенні є
умисна спільна участь декількох суб’єктів кримінального правопорушення у вчиненні
умисного кримінального правопорушення (ст. 26 КК) [206]. Крім того, КК визначає такі
форми співучасті у вчиненні кримінального правопорушення – групою осіб; групою осіб за
попередньою змовою; організованою групою; злочинною організацією (ст. 28 КК) [206].
Таким чином, зміст співучасті становить система умисних спільних дій двох чи більше
суб’єктів злочину при вчиненні умисного злочину. Формою співучасті в такому контексті
буде вияв в об’єктивній дійсності цієї спільної діяльності. Форма співучасті – це зовнішнє
вираження спільних зусиль декількох осіб у досягненні злочинної мети [172, с. 465].
З урахуванням вимог ч. 1 ст. 28 КК для кваліфікації злочину за ч. 2 ст. 296 КК необхідна
участь декількох виконавців без попередньої змови між собою, тобто коли кілька осіб (дві
або більше) об’єднали свої дії в процесі його вчинення [172, с. 471].
Нашим дослідженням виявлено, що 32,6% злочинів (кваліфікованих за ч.ч. 2–4 ст. 296
КК) було вчинено у співучасті. У всіх випадках була наявна проста форма співучасті, тільки в
одній справі злочин було вчинено у складній формі співучасті (0,3%). Характеристика форм
співучасті за суб’єктивною стороною при вчиненні хуліганства має такі показники: 26%
злочинів були вчинені групою осіб, 6,4 % – групою осіб за попередньою змовою, 0,2% –
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організованою групою. Жодного випадку вчинення хуліганства злочинною організацією
виявлено не було (Додаток Д).
Кількісний склад злочинних груп при вчиненні хуліганства складається, здебільшого, із
2 осіб (20,8% злочинів), участь осіб від 3 до 5 мала місце у 10,3% хуліганств, від 6 до 10 – у
1,5% (Додаток Д).
Ураховуючи зазвичай спонтанний характер досліджуваного злочину, час існування
злочинної групи у всіх виявлених нами випадках мав короткостроковий характер.
Склад групи хуліганів за характером стосунків учасників має передбачуваний характер,
адже спільна участь випадкових, не пов’язаних між собою будь-якими особистісними
стосунками осіб, у вчиненні злочину є маловірогідною. Особи, які вчинили хуліганство, були
колегами, однокласниками чи одногрупниками у 6,9% злочинів, знайомими – у 20,3%,
родичами – у 2,7%, малознайомими особами – у 2%, перебували у фактичних шлюбних
стосунках – у 0,7% (Додаток Д).
За віковою характеристикою учасників злочинної групи – 26,2% злочинів вчинялось
групою дорослих, 3,7% – неповнолітніх, 2,7% – змішаною групою (Додаток Д).
Питання щодо кваліфікації хуліганства за участі групи осіб за попередньою змовою,
організованої групи чи злочинної організації у практичній діяльності є проблемним, оскільки
положення ст. 296 КК містять лише таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення хуліганства
групою осіб.
Постановою Пленуму ВС України № 10 визначено, що хуліганство, учинене групою
осіб, кваліфікують за ч. 2 ст. 296 КК у разі участі в злочинних діях декількох (двох і більше)
виконавців незалежно від того, яка форма співучасті (ст. 28 КК) мала місце. Кваліфікація за
цією ознакою дій осіб, які вчинили злочин за попередньою змовою або організованою
групою, не виключає визнання зазначених обставин такими, що обтяжують покарання (п. 2
ч. 1 ст. 67 КК) [326, с. 492–497].
У наукових джерелах деякі автори з такою позицією не погоджуються.
В. В. Налуцишин зазначає, що «вчинення хуліганства за попередньою змовою групою
осіб слід розглядати як діяння, передбачене ст. 293 КК «Групове порушення громадського
порядку», а вчинення хуліганства організованою групою, утворює склад злочину,
передбачений ст. 294 КК «Масові заворушення» [282]. З такими пропозиціями погодитись не
можемо. Фактично автор пропонує об’єднати різні кримінальні правопорушення, які є
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відмінними за своїм складом та ступенем суспільної небезпеки. Питання щодо розмежування
цих кримінальних правопорушень буде розглянуто у підрозділі 1.5. дисертації.
Інший дослідник цього питання – К. І. Берлянд зазначає, що виокремлення в окремій
частині ст. 296 КК (ч. 2) такої кваліфікуючої ознаки, як вчинення хуліганства групою осіб є
штучним, та таким, що не узгоджується із вітчизняним та зарубіжним досвідом
законотворення та встановлення кримінальної відповідальності за хуліганство. Автор
пропонує сформувати ст. 296 КК з трьох частин, об’єднавши положення ч. 2 та ч. 3 в одну,
яка вміщуватиме такі кваліфікуючі ознаки як вчинення хуліганства «групою осіб», «за
попередньою змовою групою осіб», «організованою групою», «вчинене повторно»,
«пов’язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншими громадянами, які припиняли
хуліганські дії» [50].
Таке бачення автора не сприймається з огляду на те, що ним не враховується мета
законодавчого

запровадження

різних

форм

співучасті.

Вчинення

кримінального

правопорушення «групою осіб», «за попередньою змовою групою осіб», «організованою
групою» або «злочинною організацією» мають очевидно різний ступінь суспільної
небезпеки, за яким відбувається диференціація кримінальної відповідальності. Розміщення
різних форм співучасті, як кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, в одній
частині статті прирівнюватиме їх за ступнем суспільної небезпеки.
В. В. Кузнецов, В. В. Бабаніна та Л. О. Кузнецова пропонують доповнити ч. 3 ст. 296 КК
новою кваліфікуючою обставиною «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб»
[228, с. 152–153]. Таку пропозиціюю сприймаємо критично.
Як слушно зазначає Р. С. Орловський, «кваліфікуючі ознаки повинні бути характерні,
притаманні, типові для певного кола злочинів. Тобто вчинення посягання групою осіб,
групою осіб за попередньою змовою, організованою групою повинне бути характерним,
типовим для конкретного умисного складу злочину порівняно з іншим» [296].
За проведеним нами дослідженням кримінальних справ, вчинення хуліганства групою
осіб за попередньою змовою мало місце тільки у 6,4% злочинів (Додаток Д). При цьому
випадків врахування судами при призначенні покарання цієї обставини як такої що його
обтяжує, виявлено не було, що суперечить п. 3 ч. 1 ст. 65 КК. На нашу думку, така
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недосконалість правозастосування у судовій практиці свідчить не про вади закону (ст. 296
КК), а про необхідність підвищення якості роботи судової системи.
Вважаємо, що передбачення у складі хуліганства таких кваліфікуючих ознак, як
вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або
злочинною організацією, наразі не вбачається доцільним. Під час дослідження кримінальних
справ нами встановлено, що групи осіб хуліганів, як правило, мають нестійкий характер,
вони формуються випадково, під час раптової конфліктної ситуації, яку спровокував один із
учасників групи.
Хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство, є особливо
кваліфікованим видом досліджуваного кримінального правопорушення, передбаченим ч. 3
ст. 296 КК.
Вчинення хуліганства особою, яка раніше була засуджена за цей же злочин, свідчить
про її підвищену небезпеку, про наявність у неї стійких злочинних звичок, які не
викорінились під час відбування кримінального покарання. Така особа проявляє стійке
небажання підкорятися закону, незважаючи на державний осуд колишньої злочинної
діяльності. Такий правопорушник є злісним хуліганом, а сам злочин, вчинений ним не
вперше, більш небезпечний, ніж аналогічні дії, але вчинені вперше [120, с. 126].
Дослідженням кримінальних справ встановлено, що вчинення хуліганства, особою,
раніше судимою за ст. 296 КК, мало місце у 4,7% злочинів (Додаток Д).
З огляду на положення ч. 1 ст. 88 КК особою, раніше судимою за хуліганство, є особа,
яка на момент вчинення цього злочину має не погашену або не зняту судимість (в порядку
ст.ст. 89, 91 КК) за ст. 296 КК.
У ч. 3 ст. 296 КК йдеться про рецидив злочинів (вчинення нового умисного злочину
особою, яка має судимість за умисний злочин (ст. 34 КК) [206]), а саме – спеціальний
рецидив. За правилами ч. 4 ст. 67 КК ця ознака впливає на кваліфікацію злочину та не може
враховуватись судом, як обставина, що обтяжує покарання. Спеціальний рецидив є
кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою ознакою окремих складів злочинів. На думку
Н. І. Устрицької, для нього є характерним, що «особа була засуджена за певний злочин і знову
вчинила злочин, ознакою складу якого є вчинення його особою, раніше судимою за такий
злочин. До нього належать тотожні чи однорідні злочини, тобто однакові за складом або такі,
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що мають тотожні або подібні безпосередні обʼєкти у випадках, спеціально передбачених
Особливою частиною КК України» [414].
Нами виявлено, що рецидив злочинів, як ознака, що обтяжує покарання, була визнана
при засудженні 7,8% осіб (Додаток Д).
Не є підставою для кваліфікації за ч. 3 ст. 296 КК вчинення хуліганства повторно (за
відсутності попередньої судимості за цей злочин). На нашу думку, це суттєва законодавча вада.
Нами встановлено, що злочинна діяльність винних осіб, в окремих випадках, налічувала
2 епізоди (3,8% засуджених осіб) та 3 епізоди (1,5% засуджених осіб), що були розірвані у
часі вчинення злочину або вчинені в різних місцях (Додаток Д). В усіх випадках такі дії
винних було кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК. Аналізована ситуація ілюструє, що таким
злочинам, які мають значно вищий ступінь суспільної небезпеки, аніж «просте» хуліганство,
не надана належна кримінально-правова оцінка за вироком суду, а особи не отримали
справедливого покарання за вчинені дії.
На цей законодавчий недолік дослідники хуліганства вже неодноразово звертали увагу.
В. В. Налуцишин зазначає, що судимість – це не ознака того чи іншого злочину, а
ознака, що характеризує винну особу. Тому кваліфікуючу ознаку хуліганства, вчиненого
особою, раніше судимою за хуліганство, слід вилучити з тексту ст. 296 КК та передбачити
власне повторне вчинення хуліганства кваліфікуючою ознакою цього злочину [280, с. 145].
Таку ж позицію займають К. І. Берлянд [50] та Л. О. Кузнецова [230, с. 18].
Підтримуємо зазначену пропозицію науковців та вважаємо, що кваліфікуюча ознака
повторності має бути включена до складу хуліганства, зокрема до ч. 2 ст. 296 КК.
В. О. Навроцький зазначає, що оскільки рецидив – це вид повторності, то наявність
рецидиву означає і наявність цього виду множинності злочинів. Вчений вказує, що якщо
закон не виділяє рецидив як ознаку складу злочину, але передбачає посилення
відповідальності за наявності повторності, то повторне вчинення злочину особою, яка була
засуджена за відповідний злочин, враховується як наявність повторності [277, с. 372].
У нашому випадку передбачення повторності, як кваліфікуючої ознаки хуліганства,
матиме місце у випадку вчинення як декількох діянь, кожне з яких становить кримінальне
правопорушення, передбачене ст. 296 КК, так і у разі вчинення хуліганства особою, яка була
засуджена за це кримінальне правопорушення. Таким чином, особливо кваліфікуюча ознака
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хуліганства – вчинення хуліганства особою, яка була засуджена за це кримінальне
правопорушення, потребує виключення з ч. 3 ст. 296 КК.
Хуліганство, пов’язане з опором представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії, є особливо кваліфікуючою ознакою
досліджуваного складу кримінального правопорушення, що встановлена у ч. 3 ст. 296 КК. За
цією ознакою було кваліфіковано 5,9% діянь (Додаток Д).
Для правильної кваліфікації за досліджуваною ознакою принциповим є встановлення
таких понять як «опір», «представник влади», «представник громадськості, який виконує
обов’язки з охорони громадського порядку», «громадяни», «припинення хуліганських дій».
Під опором представникові влади, представникові громадськості або іншим громадянам,
які припиняли хуліганські дії, слід розуміти активну протидію особи, котра вчиняє хуліганство
(відштовхування, завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень тощо), з метою позбавити
зазначених осіб можливості виконати службовий чи громадський обов’язок з охорони
громадського порядку (п. 8 Постанови Пленуму ВС України № 10) [326, с. 492–497].
Зазначене тлумачення аналізованої ознаки складу кримінального правопорушення
свідчить про те, що опір – це вчинення саме активних фізичних дій, спрямованих на спротив
припиненню хуліганства. Вербальна протидія припиненню такого кримінального
правопорушення не може кваліфікуватись за цією ознакою.
Аналогічним чином слід розуміти і поведінку осіб, які припиняють хуліганство. Їхні
фізичні дії повинні бути активними, спрямованими на припинення кримінального
правопорушення та не можуть обмежуватись усними зауваженнями.
Щодо вчинення хуліганських дій, пов’язаних з опором представникові влади, потребує
з’ясування кола осіб, які можуть належати до категорії представників влади, оскільки зміст
КК на це однозначної відповіді не дає, як і положення інших нормативно-правових актів.
Відповідно до п. 1 постанови Пленуму ВС України від 26 квітня 2002 р.
№ 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» представником влади є працівник
державного органу та його апарату, який наділений правом у межах своєї компетенції
ставити вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для виконання юридичними і
фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості [326, с. 613–620].
Водночас державним службовцем є громадянин України, який займає посаду державної
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служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті)
[далі – державний орган], одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та
здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням
завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної
служби (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу») [334].
Отже, представником влади може бути будь-який державний службовець, діяльність
якого пов’язана з виконанням завдань і функцій відповідного державного органу, що може не
охоплюватись здійсненням правоохоронної діяльності.
Проте постає питання: чи правильним є таке розширене розуміння цього поняття для
кваліфікації дій за ч. 3 ст. 296 КК? На нашу думку, представником влади, в контексті ч. 3
ст. 296 КК, може бути не будь-яка особа, яка займає посаду державної служби, а виключно
працівник відповідного державного правоохоронного органу. З огляду на трактування
терміна «правоохоронні органи», що містить ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів», до таких осіб можуть належати
працівники органів прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України,
органів охорони державного кордону інших органів, які здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції [333].
Щодо представників громадськості, які виконують обов’язки з охорони громадського
порядку, слід зауважити таке.
Засади участі громадян в охороні громадського порядку та правова основа такої
діяльності встановлюється Законом України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону» (далі – Закон № 1835) [346]. Законом № 1835 громадянам
України надається право створювати в установленому цим законом порядку громадські
об’єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння правоохоронним органам,
а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і
злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від
протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин (далі – громадські формування з охорони громадського порядку і
державного кордону) [346] (ч. 1 ст. 1).
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Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону № 1835 до основних завдань громадських формувань
з охорони громадського порядку і державного кордону (у сфері охорони громадського
порядку) належать надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні
громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і
злочинам; інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються,
кримінальні правопорушення, місця концентрації злочинних угруповань; сприяння органам
Національної поліції у виявленні і розкритті кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які
їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від
кримінально протиправних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та
боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх [346].
Згідно з ч. 2 ст. 13 Закону № 1835 для членства у громадських формуваннях з охорони
громадського порядку і державного кордону від осіб вимагається проходження правової та
спеціальної підготовки в органах Національної поліції [346].
При цьому під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку і державного
кордону члени громадських формувань тільки після обов’язкового пред’явлення посвідчення
члена громадського формування мають право вимагати від громадян додержання
правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів (ч. 3 ст. 13 Закону
№ 1835) та здійснювати інші обов’язки, визначені ст. 13 Закону № 1835 [346].
Розглядаючи питання визначення кола суб’єктів припинення хуліганських дій, доречно
навести і ч. 3 ст. 18 Закону України «Про національну поліцію»: звертаючись до особи, або у разі
звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду,
спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість
ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук [340].
На нашу думку, ці положення законів можуть привести до хибного висновку про те, що
для кваліфікації дій за ч. 3 ст. 296 КК (за ознакою опору представникові громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, або представникові влади) принципове
значення має пред’явлення такими особами відповідного посвідчення члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону винному під час
здійснення ним злочину та до початку вчинення активних дій щодо припинення хуліганства,
або службового посвідчення працівника відповідного правоохоронного органу.
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Проте, ураховуючи формулювання ч. 3 ст. 296 КК, за яким суб’єктами припинення
хуліганських дій можуть бути представники влади, громадськості чи інші громадяни, для
кваліфікації відповідних дій немає жодного сенсу усвідомлення правопорушником статусу
особи, що припиняє хуліганські дії та наявності у неї відповідних правових обов’язків на
здійснення такої діяльності. Адже у випадку, якщо особа не пред’явила такого посвідчення,
або ж не мала відповідних повноважень, хуліганські дії будуть кваліфіковані за ч. 3 ст. 296
КК, однак за ознакою опору іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії.
В. В. Шаблистий та О. А. Галемін вказують на те що, виконання обов’язків з охорони
громадського порядку має місце і у випадках, коли представники влади, працівники
правоохоронного органу, представники громадськості припиняють хуліганські дії у вільний
від роботи час або чергування із своєї ініціативи або на прохання громадян застосовують
відповідні заходи [438, с. 56].
З такою позицією погоджуємось та вважаємо, що для кваліфікацій дій за ч. 3 ст. 296 КК
не має значення, чи був такий опір вчинений під час виконання представником влади
службових обов’язків правоохоронного характеру, або представником громадськості –
обов’язків з охорони громадського порядку в період чергувань або проведення відповідних
цільових заходів.
Статтею 342 КК встановлена кримінальна відповідальність виключно за опір
представникові влади під час виконання ним службових обов’язків та члену громадського
формування

з

охорони

громадського

порядку

і

державного

кордону

або

військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо
охорони громадського порядку [206].
Здійснення опору представникові влади у його неробочий час, або представникові
громадськості – поза часом виконання ним обов’язків з охорони громадського порядку може
виключати кримінальну відповідальність за ст. 342 КК, водночас охоплюються складом
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК.
Наведене узгоджується і з позицією, викладеною у п. 8 постанови Пленуму ВС України
№ 10, відповідно до якої опір представникові влади, представникові громадськості
охоплюється ч. 3 ст. 296 КК як кваліфікуюча ознака передбаченого нею злочину, а тому не
потребує додаткової кваліфікації за ч.ч. 2 і 3 ст. 342 КК [326, с. 494]. Якщо ж опір було
вчинено після припинення хуліганських дій – як протидія затриманню, він не може бути
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кваліфікуючою ознакою хуліганства і відповідальність має наставати за сукупністю злочинів,
передбачених відповідними частинами статей 296 і 342 КК [326, с. 494].
У науковій літературі існує думка щодо необхідності виключення досліджуваної
особливо кваліфікуючої ознаки зі складу хуліганства. Так, В. В. Налуцишин на підставі
вивчення емпіричних матеріалів та юридичної літератури дійшов висновку, що наявність в
ч. 3 ст. 296 КК такої кваліфікуючої ознаки, як «опір представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку», призводить до
помилок у правозастосовній практиці. Тому автор пропонує цю кваліфікуючу ознаку з ч. 3
ст. 296 КК виключити, та викласти її в редакції: «опір діям громадян, які припиняли
хуліганські дії, поєднаний із заподіянням умисного легкого або середньої тяжкості тілесного
ушкодження» [281, с. 10].
Вивчивши зарубіжний досвід формулювання конструкції досліджуваної кваліфікуючої
обставини, В. В. Кузнецов, В. В. Бабаніна та Л. О. Кузнецова дійшли висновку, що зміст ч. 2
ст. 339 КК Республіки Білорусь «хуліганство, пов’язане з опором особі, що припиняє
хуліганство», на відміну від ч. 3 ст. 296 КК, є більш універсальним для практичного
застосування у слідчій та судовій практиці [228, с. 156].
Позиції щодо необхідності зміни ч. 3 ст. 296 КК заслуговують на увагу, проте, на нашу
думку, вони не можуть обґрунтовуватись виключно такими підставами, як наявність помилок
у правозастовній практиці, або більш вдалим формулювання норми у законі іншої держави.
Ми вважаємо, що така особливо кваліфікуюча ознака хуліганства, як опір
представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, потребує виключення із ч. 3 ст. 296 КК, насамперед, у зв’язку із тим,
що в КК є відповідний склад кримінального правопорушення, яке безпосередньо передбачає
кримінальну відповідальність за опір представникові влади, члену громадського формування
з охорони громадського порядку (ст. 342 КК). У випадку вчинення хуліганства у поєднанні з
опором представникові влади, працівникові правоохоронного органу, громадського
формування з охорони громадського порядку такі дії мають кваліфікуватись за сукупністю
кримінальних правопорушень, за відповідними частинами ст.ст. 296 та 342 КК.
Також, як слушно зазначає Г. І. Піщенко, «хуліганством охоплюється багато інших
складів злочинів, закріплених в КК України як самостійні, але законодавець їх не вніс як
кваліфікуючі ознаки… І це вірно, так як виключено дублювання статей КК, змішування
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родових і безпосередніх об’єктів посягань, а також можливість більш розширеного
тлумачення хуліганства» [305, с. 7–8]. Крім того, опір представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку,
може бути вчинений під час припинення будь-якого кримінального правопорушення, але в
жодній статті КК (окрім хуліганства та масових заворушень) його не віднесено до
кваліфікуючих ознак.
Щодо категорії осіб, зазначених у ч. 3 ст. 296 КК як «інші громадяни», які припиняють
хуліганські дії, слід зауважити, що дослідники хуліганства уже звертали увагу на
некоректність цього формулювання.
З огляду на положення ч. 1 ст. 1 Закону України «Про громадянство України» [331],
вітчизняне законодавство термін «громадянин» пов’язує із наявністю правового зв’язку між
фізичною особою і державою, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.
Вірогідно, що за такого підходу у ч. 3 ст. 296 КК йдеться про опір саме громадянам України,
які припиняють хуліганські дії. Таке формулювання є обмеженим, оскільки не включає
іноземців та осіб без громадянства, які також можуть припиняти хуліганські дії. Отже,
формулювання «громадянам, які припиняли хуліганські дії» потребує зміни на «особам, які
припиняли хуліганські дії».

1.5. Межі складу хуліганства порівняно із суміжними правопорушеннями

Кримінально-правова кваліфікація, як зазначає В. О. Навроцький, передбачає
встановлення того, який саме злочин вчинено, якою статтею (статтями) Особливої частини
КК передбачена відповідальність за посягання. Вчений вказує, що констатація зазначених
обставин водночас означає визнання того, що у скоєному немає ознак іншого злочину, що в
даному випадку не повинна застосовуватися якась інша норма (норми) кримінального
закону, що діяння не становить собою адміністративний проступок чи інше правопорушення
[277, с. 475]. Таким чином, кримінально-правова кваліфікація, на його думку, нерозривно
пов’язана з розмежуванням злочинів, як фактів дійсності, правових норм та їх диспозицій,
статей закону, в яких виражені ці норми, складів злочинів, що становлять собою теоретичні
моделі певних посягань [277, с. 475].
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Для правильної кваліфікації будь-якого злочину необхідно чітко уявляти розмежувальні
лінії між ним та суміжними складами злочинів. Встановлюючи властиві певному злочину
ознаки, відкидаючи ті ознаки, які йому не притаманні, поступово поглиблюючи аналіз
правової норми, і фактичних обставин вчиненого, можна дійти до єдиної сукупності ознак, що
характеризують певний злочин і відрізняє його від інших [219, с. 145].
Л. П. Брич вказує, що за своїм обсягом поняття «розмежування складів злочинів»
поширюється на певний мисленний процес (діяльність) і його результат. На її думку,
розмежування складів злочинів, як діяльність, – це процес порівняння змісту ознак складів
злочинів, що призводить до (встановлення) виявлення їхніх функцій: спільних,
розмежувальних, спеціальних, додаткових; визначення типів співвідношення між складами
злочинів зі спільними ознаками [67, с. 48]. Ця діяльність, як зазаначає вчена, здійснюється з
метою виявлення складів злочинів, які відповідають вчиненому діянню, що є результатом і
метою діяльності з розмежування складів злочинів у кримінально-правовій кваліфікації. Цей
результат розмежування складів злочинів дасть можливість вибрати норму (норми), які
підлягають застосуванню в кожному конкретному випадку [67, с. 48].
Традиційно розмежування злочинів здійснюють за ознаками відповідних складів злочину.
Як слушно зазначає Л. П. Брич «розмежування складів злочинів потрібно здійснювати на рівні
їхніх ознак. Сам же склад злочину є не критерієм, а об’єктом розмежування. Критерієм
розмежування є ознака складу злочину, а не склад злочину в цілому» [65].
Н. Ф. Кузнєцова підкреслювала, що у складі злочину відсутні такі ознаки, які б не мали
значення розмежувальних. Кожна з них або віддаляє окремий вид злочину від інших, або
відмежовує злочин від інших правопорушень чи суспільно небезпечних дій [235]. Водночас
слід погодитись з О. В. Навроцьким, який наполягає: «ряд ознак складу злочину не може
використовуватися при розмежуванні злочинів, бо в усіх таких посяганнях вони ідентичні. Так,
неможливо провести розмежування за такими ознаками складу злочину, як загальний об’єкт (а
при розмежуванні однорідних злочинів – і родовий об’єкт), причинний зв’язок, осудність»
[277, с. 479]. Вчений вказує, що процес розмежування різних складів злочинів має своїм
змістом: встановлення обов’язкових ознак основного складу злочину, за якими відрізняються
два чи більше посягання; зіставлення однойменних ознак, що збігаються [277, с. 482].
Л. П. Брич слушно зазначає, що процес розмежування складів злочинів тісно пов’язаний з
проблемою відмежування складів злочинів від деліктів іншого роду, передусім від
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адміністративних правопорушень [67, с. 70]. На думку вченої «розмежування складів злочинів
та відмежування їх від складів адміністративних правопорушень підпорядковуються, загалом,
однаковим закономірностям. Ідентичними є й відповідні процедури, що здійснюються у
законодавчій, правотлумачній та правозастосовній сферах, хоч у значно більших масштабах –
щодо системи всіх законодавчих моделей деліктної поведінки» [67, с. 71].
З урахуванням змісту наведених розмежувальних дій нами буде здійснюватися
розмежування складу хуліганства від інших кримінальних правопорушень та відмежування
від адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП.
Відповідно до положень КК обов’язковими ознаками складу хуліганства є громадський
порядок (основний безпосередній об’єкт кримінального правопорушення); активні дії, що
характеризуються такими ознаками, як «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм»
(об’єктивна сторона); фізична осудна особа, якій до вчинення кримінального
правопорушення виповнилось 14 років (суб’єкт); прямий умисел, мотив явної неповаги до
суспільства (ознаки суб’єктивної сторони). Крім того, як уже нами зазначалось у підрозділі
1.1 дисертації, для об’єкта аналізованого складу кримінального правопорушення також
властиві і додаткові обов’язкові альтернативні об’єкти, які зазнають шкоди одночасно із
громадським порядком (здоров’я особи, власність, честь і гідність осіб, нормальна діяльність
закладів різних сфер діяльності тощо). Враховуючи перелічені обов’язкові ознаки
хуліганства, пропонуємо розглянути питання щодо його відмежування з адміністративним
правопорушенням та розмежування з окремими складами кримінальних правопорушень.
Важливим питанням у дослідженні складу хуліганства є його відмежування від
дрібного хуліганства, відповідальність за яке передбачена ст. 173 КУпАП.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність,
яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але
через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла
заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [206].
Отже, головна відмінність кримінальних від адміністративних правопорушень – ступінь
їх суспільної небезпеки.
Законом визначено, що дрібне хуліганство – це нецензурна лайка в громадських місцях,
образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і
спокій громадян (ст. 173 КУпАП) [177].
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правопорушення можна дійти таких висновків щодо їх відмежування.
Спільним для них є об’єкт – суспільні відносини у сфері громадського порядку.
Водночас з об’єктивної сторони дрібне хуліганство полягає у таких діях:
нецензурна лайка (найбільш цинічні лайки, що належать зазвичай до сфери статевих
відносин, непристойні висловлювання, один із найогидніших різновидів словесної
брутальності [284, с. 530]);
образливе чіпляння до громадян (докучлива поведінка, пов’язана з образливими діями,
що зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию волю, до того ж у грубій
розв’язній манері. Наприклад, хапання за одяг, насильницьке утримання за руки,
демонстративне зривання головного убору, вимога дати цигарку або пускання в обличчя
диму, непристойна пропозиція дівчині [284, с. 530]);
інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян (співання
непристойних пісень; вигуки, свист під час демонстрації кінофільмів; ґвалт, крик біля вікон
громадян у нічний час, поява у громадському місці в оголеному вигляді тощо [284, с. 530]).
Г. І. Піщенко слушно зазначає: «Чи був хуліганський прояв грубим порушенням
громадського порядку або малозначним – це питання повинно вирішуватися шляхом оцінки
всіх обставин справи» [304]. Водночас, як зазначає автор, правильна оцінка правоохоронним
органом та судом сукупності установлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак,
наявність яких характеризує діяння як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173
КУпАП, має значення не тільки для відмежування останнього від кримінального
правопорушення, а й для виконання завдань КУпАП, передбачених ст. 11 цього Кодексу [177].
Прикладом досить спірної, на нашу думку, оцінки фактичних обставин вчиненого
правопорушення може бути фабула справи за якою ОСОБА_1 в присутності свідків назвав
ОСОБА_2 «гандоном».
Суд, здійснивши тлумачення слова «гандон» за допомогою словника нецензурних слів
та виразів, за яким цей термін означає «1) презерватив, 2) погана людина», дійшов висновку,
що вислів «гандон» є образливим, а тому визнав ОСОБА_1 винним у вчиненні
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП. При цьому суд не взяв
до уваги твердження ОСОБА_1 про те, що термін «гандон» не є образливим словом – це
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прізвище французького письменника; суд наголосив, що даний термін має кілька значень,
зокрема вживається як образа відносно осіб чоловічої статі [323].
Суд апеляційної інстанції дійшов протилежного висновку: про відсутність події і складу
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП в діях ОСОБА_1. Своє
рішення суд мотивував тим, що спілкування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відбулося на вулиці під
час обговорення громадським зібранням питання про зариблення р. Роська державним
підприємством «Сервіс» за ініціативою Тетіївської міської ради; на цьому заході громадяни
висловлювали свою незгоду з діями ОСОБА_2 – звинувачували його у неправдивій
інформації, яку той опублікував. Саме у цей час ОСОБА_1, вказуючи на ОСОБА_2,
висловився таким чином: «отакі «гандони» пишуть брехню». У судовому рішенні зазначено:
«За змістом диспозиції ст. 173 КУпАП, проявом дрібного хуліганства слід вважати не аби яку
брутальну лайку, а таку, що є нецензурною, однак і цього у даному випадку не встановлено, а
навпаки, матеріали справи свідчать про зворотнє, а саме про те, що фразою «гандон» в
контексті розмови ОСОБА_1 порівняв ОСОБА_2 з французьким письменником-фантастом
«Ів Гандон», оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі» [321].
На нашу думку, таку позицію суду не можна вважати правильною, зокрема у частині
оцінки образливого слова, яким ОСОБА_1 висловився щодо ОСОБА_2; демонструючи
неабияку власну «освіченість». Малоймовірним у контексті виниклої конфліктної ситуації
між цими особами та ще й у присутності сторонніх осіб, є згадка власне письменникафантаста Ів Гандона, а не образливого висловлювання. Потерпілий саме так (як образу) і
сприймав дії ОСОБА_1, а не «пишався» собою від такого порівняння. Окрім того, оцінка
судом вислову ОСОБА_1 «отакі «гандони» пишуть брехню» загалом є образливою для усіх
письменників, у творах яких присуутній художній вимисел. Та й у цілому подібна судова
практика може призвести до маніпулювання згаданим нецензурним словом, як начебто
пристойним, у всіх сферах суспільного життя.
Про необхідність врахування судом контексту поведінки при вчиненні дрібного
хуліганства звернув і Європейський суд з прав людини у справі «Швидка проти України»:
«Зважаючи на поведінку заявниці та її контекст, Суд погоджується із тим, що своїм
вчинком вона прагнула поширити серед людей навколо неї певні ідеї щодо Президента. Тому
цей вчинок можна вважати формою вираження політичних поглядів» (виділено мною – В.
А.). Разом із тим Європейський суд з прав людини, зазначивши про «доволі загальне
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юридичне визначення «дрібного хуліганства», тлумачення та практичне застосування якого
можуть у певних випадках бути предметом зловживання», наголосив на такому: «У цій
справі заявниця вдалася до провокативного жесту, який міг занепокоїти або образити деяких
людей, які були його свідками. Зважаючи на поведінку заявниці та її кваліфікацію
національними судами, Суд погоджується з тим, що застосовне національне законодавство
відповідало вимозі щодо передбачуваності. Суд доходить висновку, що визнання заявниці
винною у дрібному хуліганстві та застосування до неї стягнення, передбаченого відповідним
положенням, відповідало вимозі щодо законності» (п.п. 38, 39) [351].
Стаття 296 КК не містить вичерпного переліку дій, які підпадають під визначення
хуліганства, водночас закріплює ознаки, що такі дії характеризують – особлива зухвалість чи
винятковий цинізм. Тобто якщо порушення громадського порядку не супроводжувалось
такими ознаками, то може йтися про наявність складу адміністративного правопорушення,
про що також зазначається і в п. 3 Постанови Пленуму ВС України № 10.
Наслідки діяння є однією із головних ознак у відмежуванні складу дрібного хуліганства
від кримінально караного. Аналіз дій, визначених у ст. 173 КУпАП, свідчить про те, що вони
можуть призвести до нематеріальних шкідливих наслідків у виді моральної шкоди
(приниження честі та гідності оточуючих, порушення спокою осіб, породження почуття
страху та незахищеності тощо), які не пов’язані із фізичним впливом на людину чи предмети
матеріального світу. Натомість, для вчинення хуліганства (кримінального правопорушення)
окрім зазначених наслідків необхідним є і завдання конкретної майнової або фізичної шкоди
потерпілим особам, тобто шкоди, яка є істотною для охоронюваних кримінальним законом
суспільних відносин.
Характерним прикладом помилкової юридичної оцінки хуліганських дій (зокрема щодо
наслідків вчиненого правопорушення), якої припустився орган досудового розслідування,
може слугувати судове рішення за результатами розгляду матеріалів про притягнення до
адміністративної відповідальності Б. за ст. 173 КУпАП.
Б. виражався нецензурною лайкою на адресу Ю., намагався затіяти бійку, на зауваження
не реагував; після чого кинув цеглину у вікно житлового будинку, розбивши дві шибки.
Своїми діями Б. порушував громадський порядок та спокій громадян. Суд першої інстанції
правильно встановив, що вчинені дії Б. не охоплюються складом адміністративного
правопорушення, а мають ознаки складу злочину (хуліганство, що супроводжувалось

103

особливою зухвалістю), оскільки супроводжувалось пошкодженням майна та спричиненням
матеріальної шкоди, а тому закрив провадження у справі та направив матеріали до місцевого
відділення поліції для організації розслідування [322]. У подальшому вироком місцевого суду
Б. було визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК
(хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до
суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю) [82].
Цей приклад свідчить, що саме за ознаками об’єктивної сторони (специфіки дій та
наслідків) правопорушення встановлюється ознака «грубості» порушення громадського
порядку та відбувається відмежування адміністративного проступку від хуліганства.
Наступною обов’язковою ознакою об’єктивної сторони дрібного хуліганства є місце його
вчинення, а саме – громадське місце. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення» громадським місцем є «частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна
або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або
час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони» [337].
Нами вже зазначалось у підрозділі 1.2. дисертації, що для кримінально караного складу
хуліганства

ця

ознака не

є обов’язковою. Оскільки хуліганство

(кримінальне

правопорушення) може вчинятись у будь-якому місці, ознака місця вчинення
правопорушення принципового значення для відмежування його зі ст. 173 КУпАП не має.
Особа, що порушує громадський порядок, вживаючи нецензурну лайку в громадських
місцях, образливо чіпляючись до громадян тощо, не може не усвідомлювати протиправний
характер своїх дій, не передбачати їх шкідливих наслідків і не бажати їх настання. Тому із
суб’єктивної сторони дрібне хуліганство характеризується умисною формою вини (прямим
умислом).
Мотив і мета для кваліфікації дій за ст. 173 КУпАП значення не мають – на відмінну від
хуліганства (кримінального правопорушення), обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони
якого є мотив (явна неповага до суспільства).
Відповідно до ч. 2 ст. 13 КУпАП суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 173
КУпАП, можуть бути особи, яким виповнилося 16 років. За вчинення хуліганства
(кримінального правопорушення) кримінальна відповідальність може наставати з 14 років.
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Викладене свідчить, що незважаючи на певну схожість складів адміністративного та
кримінально караного хуліганства, відмежування цих дій не має викликати труднощів у
практичній діяльності. Правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП, ніколи не призводить
до будь-яких матеріальних наслідків, не супроводжується заподіянням тілесних ушкоджень
чи пошкодженням майна, завжди вчиняється у громадському місці.
Нами вже зазначалось, що дії, які грубо порушують громадський порядок,
супроводжуються і зазіханням на інші охоронювані кримінальним законом суспільні
відносини. Спричинення побоїв, різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,
пошкодження чи знищення майна – не повний перелік можливих протиправних дій, що
супроводжують вчинення хуліганства. Вони визначають природу цього кримінального
правопорушення зовні, утворюють його наслідки. Але одні з таких дій охоплюються складом
хуліганства, інші – знаходяться за його межами. Питання правильного розмежування
хуліганства і суміжних (які збігаються за низкою своїх ознак із хуліганством) складів
кримінальних правопорушень має важливе значення, оскільки викликає чимало проблем у
суб’єктів правозастосування.
1. Розмежування хуліганства й окремих умисних складів кримінальних правопорушень
проти життя та здоров’я особи.
У практичній діяльності розмежування хуліганства та окремих складів кримінальних
правопорушень проти здоров’я особи є невід’ємним етапом процесу кримінально-правової
кваліфікації, адже вчинення хуліганських дій майже завжди супроводжується спричиненням
фізичної шкоди потерпілим.
Як слушно зазначає Є. В. Фесенко, «хуліганство і деякі злочини проти особи не мають
жодної (за винятком ознак суб’єкта) загальної ознаки. Однак проблема їх розмежування –
одна з найскладніших» [418].
У п. 4 Постанови Пленуму ВС України № 10 визначено, що суди мають відрізняти
хуліганство від інших злочинів залежно від спрямованості умислу, мотивів, цілей винного та
обставин учинення ним кримінально караних дій. Дії, що супроводжувалися погрозами
вбивством, завданням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо членів
сім’ї, родичів, знайомих і викликані особистими неприязними стосунками, неправильними
діями потерпілих тощо, слід кваліфікувати за статтями КК, що передбачають
відповідальність за злочини проти особи. Як хуліганство зазначені дії кваліфікують лише в
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тих випадках, коли вони були поєднані з очевидним для винного грубим порушенням
громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувались
особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом [326, с. 492–497].
Проаналізувавши розділ ІІ Особливої частини КК, робимо висновок, що суміжними з
хуліганством є склади кримінальних правопорушень, передбачені ст. 121 КК (умисне тяжке
тілесне ушкодження), ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ст. 125 КК
(умисне легке тілесне ушкодження), ст. 126 КК (побої і мордування), ст. 127 КК (катування).
Щодо умисного тяжкого, середньої тяжкості, легкого тілесного ушкодження слід
відзначити, що основним безпосереднім об’єктом цих кримінальних правопорушень є
здоров’я людини. Водночас, як уже зазначалось, здоров’я людини є додатковим
обовʼязковим альтернативним об’єктом, якому часто завдається шкода при вчиненні
хуліганства. У зв’язку з цим виникає декілька запитань – спричинення якого ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень охоплюється складом хуліганства; за яких умов протиправні
дії потрібно додатково кваліфікувати за ст.ст. 121, 122, 125 КК.
Для правильної відповіді на це питання слід враховувати санкції ст.ст. 121, 122, 125 та
ч. 1 ст. 296 КК. За чинним КК хуліганство охоплює заподіяння лише легких тілесних
ушкоджень. Середньої ж тяжкості тілесні ушкодження мають кваліфікуватися за сукупністю
злочинів, передбачених тією чи іншою частиною ст. 296 КК, оскільки посилення покарання
за кваліфікований та особливо кваліфіковані види хуліганства здійснене не тому, що ч.ч. 2–4
ст. 296 КК передбачають заподіяння більшої фізичної шкоди потерпілому, а через груповий
характер хуліганства, наявність спеціального рецидиву, вчинення під час хуліганства опору
чи використання певних знарядь [277, с. 656].
Тобто якщо спричинення умисного тяжкого або середньої тяжкості тілесного
ушкодження супроводжувалось грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної
неповаги до суспільства, то у такому випадку діяння кваліфікується і за ст.ст. 121, 122, і за
відповідною частиною ст. 296 КК.
Легкі тілесні ушкодження охоплюються складом хуліганства лише тоді, коли дії
винного були спрямовані не на конкретну особу, та не мали метою виключно спричинення
шкоди здоров’ю, а мали своїм об’єктом передусім громадський порядок, вчинені з мотиву
явної неповаги до суспільства.
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З цього приводу ВС висловив декілька позицій. «За зовнішніми ознаками хуліганство
певним чином схоже на ряд інших злочинів, зокрема на ті з них, що посягають на здоров’я,
честь і гідність людини, її майно. Критеріями розмежування цих діянь є насамперед об’єкт
посягання, що визначає правову природу та суспільну небезпечність кожного з них, і мотив
як ознака суб’єктивної сторони злочину. … Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони
хуліганства є мотив явної неповаги до суспільства. Домінування у свідомості винного такого
внутрішнього спонукання і відсутність особистого мотиву посягання на потерпілого є
головним критерієм відмежування хуліганства як злочину проти громадського порядку та
моральності від злочинів проти особи.» (виділено мною – В. А.) [316]. «Наявність особистих
неприязних стосунків між особами само по собі ще не свідчить про відсутність хуліганського
мотиву в діях обвинуваченої особи, адже для визначення мотиву злочинних дій потрібно
враховувати їх характер та спосіб вчинення, причини, що спонукали особу вчинити певні дії,
поведінку обвинуваченого та потерпілих до і під час події» [319].
Хуліганство розмежовується з легкими тілесними ушкодженнями також за суб’єктом
кримінального правопорушення, яким відповідно до ч. 2 ст. 22 КК є осудна особа, що досягла
16-річного віку.
За аналогічними розмежувальними ознаками складу кримінального правопорушення
(об’єкт, мотив, суб’єкт злочину) слід розмежовувати хуліганство і кримінальне
правопорушеня, передбачене ст. 126 КК (побої і мордування).
Положення ст. 127 КК передбачають кримінальну відповідальність за катування, тобто
умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання
шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити
потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від
нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії,
скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з
метою залякування чи дискримінації його або інших осіб [206].
Від хуліганства, окрім об’єкта кримінального правопорушення та мотиву, цей склад
кримінального правопорушення розмежовується за такими обов’язковими ознаками його
об’єктивної сторони, як дії (нанесення побоїв, мучення, інші насильницькі дії), наслідки
(сильний фізичний біль, фізичне чи моральне страждання), обов’язковою ознакою
суб’єктивної сторони – спеціальною метою, якою є примушення потерпілого чи іншої особи
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вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості
чи визнання; покарати потерпілого чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у
скоєнні яких він або інша особа підозрюється; залякування чи дискримінація потерпілого або
інших осіб, суб’єктом, яким є особа, що досягла 16-річного віку.
2. Розмежування складів хуліганства і умисного знищення та пошкодження майна
(ст. 194 КК).
Нами вже неодноразово зазначалось, що наслідки у виді пошкодження чужого майна є
типовими для хуліганства. У підрозділі 1.2 роботи наголошувалось на проблемі «штучної»
кваліфікації за ст. 296 КК дій, які характеризуються знищенням чи пошкодженням майна,
проте

не

охоплюються

складом

кримінального

правопорушення,

передбаченого

ст. 194 КК, у зв’язку із недостатністю розміру завданої шкоди.
Зазначене свідчить про подібність цих складів кримінальних правопорушень за ознакою
наслідків.
Ураховуючи передбачені ст. 194 КК обов’язкові ознаки складу цього кримінального
правопорушення, розмежувати його від хуліганства нескладно. Так, за ст. 194 КК основним
безпосереднім об’єктом цього кримінального правопорушення є відносини власності,
обов’язковою ознакою об’єкта кримінального правопорушення є предмет – чуже майно. За
ознаками об’єктивної сторони цьому кримінальному правопорушенню притаманні такі
обов’язкові ознаки, як діяння у формі дії чи бездіяльності, що виражаються у руйнівному
впливі на чуже майно, наслідки – шкода у великих розмірах, причинний зв’язок між діянням
та наслідками. За суб’єктом – яким є особа, що досягла 16-річного віку (для ч. 1 чт. 194 КК).
З урахуванням об’єкта, дії та мотиву хуліганства процес кримінально-правової
кваліфікації дій як за ст. 296, так і 194 КК труднощів не має викликати.
3. Розмежування складів хуліганства та інших кримінальних правопорушень проти
громадського порядку.
До інших кримінальних правопорушень проти громадського порядку належать групове
порушення громадського порядку (ст. 293 КК), масові заворушення (ст. 294 КК), заклики до
вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК).
Об’єднуючою ознакою хуліганства для зазначених кримінальних правопорушень є
основний безпосередній об’єкт – громадський порядок. На цьому подібність цих
кримінальних правопорушень вичерпується.
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При розмежуванні хуліганства та групового порушення громадського порядку
передусім слід враховувати ознаки об’єктивної сторони останнього, якими є дія, що полягає в
організації групових порушень громадського порядку (давання вказівок, розпоряджень,
розробка планів поведінки, розподіл обов’язків між учасниками [285, с. 940]), активна участь
у таких діях (виконання вказівок організатора, заклики до учасників натовпу вчиняти певні
дії, особисте їх виконання, зокрема з метою повести за собою, показати приклад іншим
учасникам групових дій тощо [285, с. 940]); наслідки у виді грубого порушення громадського
порядку та порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації; причинний
зв’язок між діями організаторів та активних учасників групового порушення громадського
порядку і зазначеними наслідками. При цьому характер протиправних дій повинен бути
груповим, тобто за значної кількості осіб, звичайно кількох десятків чи навіть сотень, число
яких під час вчинення цього злочину істотно не збільшується, вони не зростають кількісно і
не перетворюються якісно на активні посягання проти правоохоронюваних благ [285,
с. 939]). Крім того, суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 293 КК
може бути особа, яка досягла 16-річного віку.
Відмінність хуліганства від масових заворушень полягає у тому, що цьому
кримінальному правопорушенню властиві додаткові обов’язкові об’єкти – конституційний
порядок управління, громадська безпека. З об’єктивної сторони це кримінальне
правопорушення характеризується вчиненням дій у виді організації масових заворушень
(об’єднання людей для участі у масових заворушеннях, керівництво натовпом, підбурювання
до вчинення дій, які становлять собою масові заворушення, провокаційні дії, вчинені з метою
викликати відповідну поведінку великих груп людей шляхом виступу на мітингах,
оголошення відповідних звернень, розробка планів по збурюванню натовпу, розподіл ролей
серед окремих учасників масових заворушень тощо [285, с. 942]) та активна участь у масових
заворушеннях шляхом вчинення насильства над особою, погромів, підпалів, знищення
майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян, опору
представникам влади. Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 294 КК,
може бути особа, яка досягла 16-річного віку.
Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, розмежовується з
хуліганством також за ознаками об’єктивної сторони, а саме дій, що виражаються у виді
публічних закликів до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд,
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насильницького виселення громадян та розповсюдження, виготовлення чи зберігання з
метою розповсюдження матеріалів такого змісту, та суб’єкта кримінального правопорушення
– ним може бути особа, що досягла 16-річного віку.
Заслуговує також на увагу питання про розмежування особливо кваліфікованого складу
хуліганства, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК (вчинення хуліганства, пов’язаного з опором
представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії), та
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 КК (опір представникові влади,
працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю,
члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
Особливості здійснення кримінально-правової кваліфікації з урахуванням цих дій було
розглянуто у підрозділі 1.5. дисертації.
4. Розмежування складів хуліганства та жорстокого поводження з тваринами.
За диспозицією ст. 299 КК, жорстоким поводженням з тваринами, що належать до
хребетних, зокрема безпритульними тваринами – це діяння, вчинене умисно та яке призвело
до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших
тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь,
які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із
закликами до вчинення таких дій [206].
Кримінальні правопорушення, визначені ст.ст. 296, 299 КК мають спільну ознаку
хуліганського мотиву. Зазначена ознака для ст. 299 КК, як можна «здогадатись» із досить
невдалого, на нашу думку, формулювання диспозиції цієї статті, є обов’язковою лише у разі
вчинення такої дії, як «нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин». Водночас, чи
може хуліганський мотив при вчиненні жорстокого поводження з тваринами проявлятись
тільки у такій дії – питання дискусійне.
Аналіз кваліфікуючих ознак жорстокого поводження з тваринами (вчинення
відповідних дій у присутності малолітнього чи неповнолітнього (ч. 2), з особливою
жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше
тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом (ч. 3) свідчить про те,
що такі дії також можуть вчинятись з хуліганським мотивом. Проте через вади законодавчої
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конструкції ст. 299 КК відповідні дії навряд чи отримають належну правову оцінку на
практиці.
Досліджуючи питання щодо меж складу хуліганства порівняно із суміжними
правопорушеннями, слід приділити увагу запровадженню в КК категорії «кримінальний
проступок».
У зв’язку з необхідністю гуманізації кримінальної відповідальності, зниження рівня
кримінальної репресії за окремі види злочинів, що не становлять значної суспільної небезпеки,
спрощення порядку досудового розслідування та судового провадження у таких справах, у
кримінально-правовій науці не один рік триває дискусія щодо питання кримінального
проступку та його запровадження до вітчизняного кримінального законодавства. Цій тематиці
присвячені роботи Д. С. Азарова [3], В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна, Л. М. Демидової ([59],
[126]), Н. Л. Березовської [44], В. М. Бурдіна [70], І. П. Голосніченка [105], М. М. Дмитрука
[132], З. А. Загиней-Заболотенко [146], О. О. Кашкарова [171], Ю. Ю. Коломієць [181],
Л. М. Кривоченко [197], Н. М. Мирошниченко [268], В. О. Навроцького [276], В. Я. Тація [379],
В. О. Тулякова [211], Є. В. Фесенка [422], Г. В. Федотової [416], П. Л. Фріса та І. Б. Медицького
[429], М. І. Хавронюка [434] та інших вчених.
Термін «кримінальний проступок», який уособлює сутність малозначних і таких, що не
становлять значної суспільної небезпеки діянь, котрі підлягають виділенню в окрему категорію
правопорушень,

у

радянській

кримінально-правовій

науці

було

запроваджено

М. Д. Шаргородським. Вчений пропонував класифікувати усі суспільно небезпечні діяння, за
вчинення яких законом передбачено застосування кримінального покарання, на три категорії:
особливо тяжкі злочини, злочини та кримінальні проступки. У випадку вчинення злочинів перших
двох категорій можливе призначення тільки кримінального покарання, а у випадку вчинення
кримінального проступку – кримінального покарання або заходів громадського впливу [442].
Наприкінці 60-х років ХХ сторіччя Н. Ф. Кузнєцова визначила поняття «кримінальний
проступок» як «умисне або необережне малозначне за характером і ступенем суспільної
небезпеки діяння, за яке законом передбачене максимальне позбавлення волі на строк до одного
року або інше, більш м’яке покарання, або в санкції передбачена альтернативна форма
відповідальності: кримінальне покарання або заходи громадського впливу» [234, с. 150].
У кримінально-правовій науці існують різні позиції щодо необхідності запровадження
кримінального проступку до законодавства.
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Л. М. Кривоченко зазначала: «впровадження у кримінальному законодавстві категорії
«кримінальний проступок» буде визначати правову природу діянь, що охоплюються цим
поняттям, як злочинів, які мають певні характер і ступінь суспільної небезпечності. Змінена
буде лише термінологія. Таке рішення не знаходить свого обґрунтування: незалежно від
рухомості меж між злочином і проступком внаслідок зміни суспільних відносин, одне і те ж
діяння одночасно не може бути і злочином, і проступком. Це серйозно суперечило б їх
специфіці як самостійних видів правопорушень, специфіці їх правового регулювання». На
думку вченої, виокремлення у кримінальному законодавстві такої категорії, як кримінальний
проступок суперечить соціальній і юридичній природі злочину [196, с. 73–74].
Інші вчені схвально ставляться до законодавчого запровадження категорії
кримінального проступку.
В. І. Курлянський та Г. А. Крігер, вказуючи на специфіку кримінальних проступків,
пропонували виключити частину менш суспільно небезпечних діянь, що визначаються
законом як злочини [239, с. 99], [198].
На думку М. І. Загороднікова та А. В. Наумова, злочини, що не становлять значної
суспільної небезпеки (за вчинення яких передбачено покарання на строк до 2 років
позбавлення волі або інше менш суворе покарання) варто визначати як кримінальні
проступки. Визначення певних категорій злочинів як кримінальних проступків свідчило б
про те, що такі суспільно небезпечні діяння є видом злочинів, водночас дозволило б
встановити у законі певні особливості в кримінально-правовому та кримінальнопроцесуальному сенсі [148].
В. Я. Тацій і В. І. Тютюгін зазначають, що запроваджувати кримінальний проступок як
самостійний вид юридичної відповідальності, який є відмінним як від адміністративної, так і від
кримінальної, найбільш доцільно було б шляхом прийняття окремого нормативного акта –
Закону (Кодексу) України про проступки. Водночас, авторами запропоновано більш
раціональний (компромісний) підхід – внесення відповідних змін до КК без розширення меж
криміналізації у цілому, тобто без віднесення до кримінальних проступків адміністративних
правопорушень. Для цього слід визнати кримінальним проступком переважну більшість діянь,
які у чинному КК віднесені до злочинів невеликої тяжкості, передбачити за їх вчинення тільки
такі види покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, і виключити можливість визнання
такими, що мають судимість, осіб, як відбули покарання за проступки [378].
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Інший підхід щодо запровадження до КК категорії «кримінальний проступок» займає і
М. І. Хавронюк, який пропонує поділити Особливу частину КК на 2 книги: книга 1 «Злочини» і
книга 2 «Кримінальний проступок» [431]. За пропозицією науковця, Книга 2 має охопити
адміністративні правопорушення, які не є посяганнями проти порядку управління і за ступенем
своєї тяжкості вважаються суспільно небезпечними, а тому можуть бути криміналізовані із
застосуванням до них найменш суворих покарань [431]. Також наголошується на потребі
приєднання до них приблизно 100 проступків, які наразі вважаються злочинами невеликої
тяжкості, з установленням за їх учинення, як правило, менш суворих покарань [431].
В. І. Борисов,

В. І. Тютюгін

та

Л. М. Демидова,

підтримуючи

необхідність

трансформації певної частини злочинів невеликої тяжкості у проступки, підтримують підхід
щодо розробки концепції запровадження у вітчизняне законодавство інституту
антигромадських проступків (або проступків невеликої тяжкості), до категорії яких мають
увійти поряд з окремими злочинами невеликої тяжкості також певні адміністративні
правопорушення, що вчиняються фізичними особами та мають судову юрисдикцію [59]. На
думку вчених, інститут антигромадських проступків міг би закріплюватися в окремому
законодавчому акті (наприклад, Кодексі про антигромадські проступки або Законі України
«Про антигромадські проступки», чи в Законі (Кодексі) України про проступки) [59].
Ідею створення окремого нормативного акта – Закону (Кодексу) України про
проступки, який надасть підстави для формування самостійного виду юридичної
відповідальності – відмінної як від адміністративної, так і від кримінальної відповідальності,
підтримує також Ю. Ю. Коломієць [182, с. 8].
Незважаючи на тривалі наукові дискусії щодо категорії кримінального проступку, його
запровадження у вітчизняне законодавство відбулося.
У Концепції реформування кримінальної юстиції, що була схвалена рішенням Ради
національної безпеки та оборони України від 15.02.2008 р. «Про хід реформування системи
кримінальної юстиції та правоохоронних органів» та затверджена Указом Президента
України від 08.04.2008р. № 311/2008, порушено питання щодо запровадження до
вітчизняного законодавства категорії кримінального проступку та зазначено, що «з метою
гуманізації кримінального законодавства певну частину злочинів необхідно було б
трансформувати в кримінальні (підсудні) проступки (далі – кримінальні проступки),
обмежити сферу застосування покарань, пов’язаних із позбавленням волі, замінивши їх,
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наприклад, штрафними санкціями. Кримінально карані діяння будуть поділятися на злочини
та кримінальні проступки» [344].
Вбачається, що саме на виконання цієї Концепції відбулось законодавче закріплення
категорії кримінального проступку із прийняттям у 2012 році КПК. Відповідно до п. 7 ч. 1
ст. 3 КПК закон України про кримінальну відповідальність – це законодавчі акти України, які
встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон
України про кримінальні проступки) [212]. Главою 25 цього Кодексу врегульовано
особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Одночасно із уведенням у
КПК кримінального проступку в цьому Кодексі також з’явилося і поняття «кримінальне
правопорушення», але без його визначення.
Незважаючи на те, що «зміни кримінального і кримінального процесуального
законодавства щодо норм головного інституту кримінального права ‒ інституту злочину,
мають розроблятися і прийматися законодавцем синхронно або з першочерговістю вирішення
кримінально-правових питань» [126, с. 1074], тільки через шість років – 22 листопада 2018 р.
Верховна Рада України прийняла Закон № 2617–VIII, який набув чинності 1 липня 2020 р. Цей
Закон вніс істотні зміни до КК та багатьох законодавчих актів, зокрема шляхом запровадження
категорії кримінального проступку. У ст. 11 КК поняття злочину замінено на «кримінальне
правопорушення», яким вважається передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння (дія
або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення [329].
Законом № 2617–VIII також викладено ст. 12 КК у новій редакції, – вона визначає
класифікацію кримінальних правопорушень, які поділяються на кримінальні проступки і
злочини (ч. 1).
За новою редакцією ч. 2 ст. 12 КК, кримінальним проступком є визначене КК діяння
(дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в
розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше
покарання, не пов’язане з позбавленням волі [329].
Також встановлено, що злочини, тобто передбачені КК діяння (дія чи бездіяльність),
поділяються на нетяжкі (за вчинення яких передбачене основне покарання у виді штрафу в
розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення волі на строк не більше п’яти років), тяжкі (за вчинення яких передбачене
основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше
десяти років) та особливо тяжкі (за вчинення яких передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі)
(ч.ч. 3 – 6 ст. 12 КК) [329].
Одна із суттєвих новел Закону № 2617–VIII, пов’язаних із запровадженням
кримінального проступку, стосується правових наслідків вчинення кримінального
проступку, засуджені за такі діяння, після відбуття покарання визнаються такими, що не
мають судимості (ст. 89 КК доповнено п. 21).
Аналіз згаданих положень Закону № 2617–VIII може свідчити про те, що кримінальний
проступок за своєю природою залишається кримінально-протиправним діянням (як і злочин),
посягає на охоронювані Законом України про кримінальну відповідальність суспільні
відносини, становить суспільну небезпеку (її ступінь, порівняно з аналогічним показником,
що притаманний також і злочину, є значно нижчим), заподіює істотну шкоду фізичній чи
юридичній особі, суспільству або державі, тобто не є малозначним діянням [26].
Таким чином, внаслідок запровадження категорії кримінального проступку КК значно
змінився. У зв’язку з цим до перспективних досліджень (на новому теоретичному рівні) слід
віднести

пізнання

проблем

про

криміналізацію/декриміналізацію

та

пеналізацію/депеналізацію відповідних протиправних діянь, а також про диференціацію
визначених Законом України про кримінальну відповідальність діянь (кримінальних
правопорушень) за ступенем суспільної небезпеки.
Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 КК (хуліганство), то слід
зауважити таке.
Відповідно до редакції ст. 12 КК, яка діяла до внесення змін Законом № 2617–VIII, дії,
передбачені ч. 1 ст. 296 КК, визнавалися злочином невеликої тяжкості, ч. 2 та ч. 3 ст. 296 КК –
злочинами середньої тяжкості, ч. 4 ст. 296 КК – тяжким злочином [206].
Внесеними Законом № 2617–VIII до КК змінами збільшено розмір покарання за
вчинення діяння, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК, у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до внесення таких змін до КК розмір
штрафу складав від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). В
іншому ст. 296 КК змін не зазнала.
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Таким чином, за чинної редакції ст. 12 КК, дії передбачені ч. 1 ст. 296 КК, є
кримінальним проступком, ч. 2 та ч. 3 ст. 296 КК – нетяжкими злочинами, ч. 4 ст. 296 КК–
тяжким злочином.
Вбачається, що внесені Законом № 2617–VIII зміни, пов’язані із необхідністю
«визначення на законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, а
також пов’язаних із його вчиненням кримінально-правових наслідків» [325].
Одним з принципів розвитку кримінального законодавства є його наступність,
відповідно до якої всі достатньо ефективні та вивірені часом правові норми мають
залишатися у КК, а кардинальні, часом необґрунтовані зміни, іноді відверто помилкові щодо
кримінальної відповідальності можуть призвести до втрати стабільності у сфері кримінальноправового регулювання, наслідком чого може стати суперечлива практика застосування КК,
що призводитиме до негативних наслідків [151].
Запровадження

поняття

«кримінальне

правопорушення»,

переслідуючи

мету

«гуманізації кримінального законодавства», безперечно має позитивний потенціал. Проте, на
наше переконання, запровадження такої нової категорії у кримінальному праві має
здійснюватися обачно та системно, з урахуванням не лише КК, а й передусім Основного
Закону України, положення якого не містять понять «проступок» і «кримінальне
правопорушення».
Внесені Законом № 2617–VIII до КК зміни вимагають активізації зусиль наукової
спільноти, спрямованих на переосмислення усталеної системи побудови КК та поняття
«злочин», розроблення рекомендацій щодо практичної реалізації таких нововведень
суб’єктами правозастосування. Сьогодні така діяльність здійснюється робочою групою з
питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи [303], яка
наразі працює над створенням нового Кримінального кодексу України.

Висновки до розділу 1
У цьому розділі було підтримано підхід щодо визначення основним безпосереднім
об’єктом хуліганства громадського порядку (суспільних відносин, що потерпають від
хуліганства і яким заподіюється реальна шкода у певний час і в конкретному місці); це
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сукупність охоронюваних КК суспільних відносин, які характеризуються тим, що вони:
закріплені у нормах права та історично сформованих нормах моралі; уособлюють культурні,
моральні та естетичні соціальні норми, які визначають правила поведінки людей у таких
сферах діяльності, як побут, виробництво, дозвілля, сім’я, спорт, охорона здоров’я; є
виразником нормального стану стосунків між людьми, належного ставлення до здоров’я
осіб, державної, комунальної, приватної чи іншої форми власності.
Додатковим обов’язковим альтернативним об’єктом хуліганства (поряд із громадським
порядком) є суспільні відносини, яким також завдається шкода (здоров’я громадян, власність
фізичних або юридичних осіб, нормальна робота закладів різних сфер діяльності тощо).
Встановлено, що для особливо кваліфікованого складу злочину (ч. 3 ст. 296 КК) є
характерним наявність додаткового обов’язкового безпосереднього об’єкта – правомірна
діяльність представників влади або громадськості, які виконують обов’язки з охорони
громадського порядку або громадян, які припиняють хуліганські дії.
Виявлено, що у судовій практиці існує проблема неоднакового застосування ст. 46 КК
(звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим). Доведено, що позиція судів про неможливість звільнення винних осіб від
кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 296 КК на підставі ст. 46 КК є хибною. Ця стаття не
містить винятків щодо її застосування (окрім корупційних кримінальних правопорушень).
Констатовано, що оскільки шкода громадському порядку завдається виключно через
заподіяння шкоди конкретним фізичним особам (їх спокою, здоров’ю чи власності) або
юридичним особам, для досліджуваного кримінального правопорушення характерними є
такі факультативні ознаки об’єкта, як «потерпілий від кримінального правопорушення» і
«предмет кримінального правопорушення»
Встановлено, що у значній кількості випадків вчинення хуліганства (понад 30%) цей
злочин супроводжувався заподіянням майнової шкоди фізичним або юридичним особам;
наведено основні види предметів хуліганства.
Підтримано позицію, відповідно до якої хуліганство вчиняється винятково у формі дії.
Визначено, що «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм» є ознаками, що характеризують
дії, які не можуть прирівнюватись до способу вчинення кримінального правопорушення.
Досліджено поняття «особлива зухвалість» та «винятковий цинізм». На підставі
порівняльного аналізу значень слів «винятковий» та «особливий», а також «зухвалий» та
«цинізм» встановлено, що вони мають дуже близьке лексичне наповнення і це відповідно
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породжує їх неоднакове тлумачення суб’єктами правозастосування. Оскільки кожна з цих
ознак не збільшує обсяг кримінальної відповідальності, не обтяжує її, запропоновано
замінити їх ознакою «особлива нахабність». Сформульовано визначення цього поняття.
Вчинення хуліганських дій призводить як до матеріальних, так і до нематеріальних
наслідків, наведено їх види. Під час дослідження цієї ознаки об’єктивної сторони хуліганства
виявлено законодавчу недосконалість конструкції ст. 194 КК (умисне знищення або
пошкодження майна), яка призводить до помилкової кваліфікації відповідних дій за
ст. 296 КК. Запропоновано внести зміни до п. 2 примітки ст. 185 КК, шляхом зниження межі
розміру шкоди, необхідної для кваліфікації за умисне знищення або пошкодження майна до
шкоди у значному розмірі (на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян). Крім того, запропоновано внести корективи до КУпАП –
доповнити статтею, яка б передбачала відповідальність за умисне знищення або
пошкодження майна у незначному розмірі (тобто на суму до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян).
Законодавче визначення поняття хуліганства сформоване таким чином, що дозволяє
розглядати сполуку слів «грубе порушення громадського порядку» і як дії, і як наслідки
останніх, що не відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його складовій, як
юридична визначеність. Аргументована необхідність законодавчої зміни існуючого
формального складу хуліганства на матеріальний та запропонована нова редакція ст. 296 КК.
Місце вчинення кримінального правопорушення є факультативною ознакою
об’єктивної сторони хуліганства, а тому юридична оцінка ступеня «грубості» порушення
громадського порядку не повинна визначатися передусім за територіальною ознакою (у т.ч.
вчинення виключно у громадському місці), а має враховуватись на підставі більш широкого
підходу – всебічної оцінки ступеня суспільної небезпечності дій, вчинених винним.
Час вчинення кримінального правопорушення, як факультативна ознака складу
хуліганства, також має значення для встановлення ступеня суспільної небезпеки
кримінального правопорушення та призначення покарання. Оскільки хуліганство нерідко
вчиняється упродовж певного часу, тривалість його вчинення необхідно встановлювати у
сукупності з іншими ознаками (такими, як суспільно небезпечні дії, місце, обстановка і
знаряддя вчинення кримінального правопорушення, потерпілий від кримінального
правопорушення). Це має значення для визначення характеризуючих ознак вчинення
хуліганства (особлива зухвалість, винятковий цинізм).
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Знаряддя вчинення хуліганства є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони особливо
кваліфікованого складу хуліганства, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК.
Виокремлено предмети, що можуть застосовуватися під час хуліганства: 1) знаряддя,
що використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених ч.ч. 1–3 ст. 296 КК; 2)
знаряддя, що використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених ч. 4 ст. 296 КК.
Першу групу знарядь запропоновано називати «ситуативно придбані предмети», другу –
«спеціальні предмети». Наведено визначення цих понять.
Виявлено перспективний напрям розвитку вітчизняного кримінального законодавства
щодо розширення переліку кримінальних правопорушень, за вчинення яких до юридичних
осіб можуть застосовуватись заходи кримінального-правового характеру. Це стосується і
кримінальних правопорушень проти громадського порядку, зокрема хуліганства. Наприклад,
може йтися про громадські організації вболівальників футболу (т.з. фан-клуби).
Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 КК,
в аспекті посягання як на основний безпосередній об’єкт хуліганства (громадський порядок),
так і на додатковий обов’язковий альтернативний (здоров’я особи, власність)
характеризується умисною формою вини. Також встановлено, що для досліджуваного виду
кримінального правопорушення властиві такі спеціальні види умислу, як альтернативний (за
характером змісту), раптовий та в окремих випадках – заздалегідь обдуманий (за умовами
виникнення і формування).
Розкрито зміст хуліганського мотиву, сформульовано визначення цього поняття.
Досліджено таку факультативну ознаку суб’єктивної сторони аналізованого складу
кримінального правопорушення, як мета хуліганства, запропоновано визначення
відповідного поняття.
За результатами вивчення матеріалів судової практики досліджено такі кваліфікуючі
ознаки хуліганства: вчинення його групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК); особою, раніше судимою за
хуліганство; дії, пов’язані з опором представникові влади або представникові громадськості,
який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які
припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 КК); дії, передбачені ч. 1, ч. 2 або ч. 3, вчинені із
застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально
пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4
ст. 296 КК).
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Встановлено, що хуліганство, вчинене групою осіб, вчиняється частіше порівняно з
іншими кваліфікованими складами цього кримінального правопорушення. Хуліганські дії,
вчинені у співучасті, характеризуються простою формою співучасті та вчиняються, як
правило, за участі двох дорослих осіб, попередньо знайомих між собою, або групами осіб, які
мали короткостроковий характер існування.
Аргументована недоцільність доповнення ст. 296 КК такими кваліфікуючими ознаками,
як вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою,
організованою групою або злочинною організацією.
Вчинення хуліганства особою, раніше судимою за ст. 296 КК, кваліфікується за цією
статтею у разі вчинення кримінального правопорушення винним, який на момент його
вчинення має не погашену або не зняту судимість (у порядку ст.ст. 89, 91 КК) за хуліганство.
Ця особливо кваліфікуюча ознака складу хуліганства не може враховуватись судом як
обставина, що обтяжує покарання.
Виявлено, що злочинна діяльність окремих осіб, засуджених за хуліганство, налічувала
декілька епізодів. Водночас, через відсутність у складі хуліганства обтяжуючої ознаки
«вчинення злочину особою повторно», такі дії кваліфікуються судом за ч. 1 ст. 296 КК.
Підтримано пропозиції дослідників цього складу кримінального правопорушення щодо
необхідності включення зазначеної ознаки до ч. 2 ст. 296 КК. У той же час, ознаку складу
кримінального правопорушення «вчинення хуліганства особою, яка раніше була засуджена
за цей злочин», запропоновано виключити із ч. 3 ст. 296 КК.
Під час розгляду кваліфікуючої ознаки хуліганства – «опір представникові влади або
представникові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи
іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії», досліджено такі її складові, як «опір»,
«представник влади», «представник громадськості, який виконує обов’язки з охорони
громадського порядку», «громадяни», «припинення хуліганських дій».
На підставі проведеного аналізу нормативно-правових актів доведено, що
представником влади, в контексті ч. 3 ст. 296 КК, може бути виключно працівник
відповідного державного правоохоронного органу (зокрема прокуратури, Національної
поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
Національного антикорупційного бюро України).
Доведено, що для кваліфікацій дій за ч. 3 ст. 296 КК, на відміну від ст. 342 КК, не має
значення факт усвідомлення правопорушником статусу особи, що припиняє хуліганські дії
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(працівник правоохоронного органу чи представник громадськості), наявності у неї
відповідних правових обов’язків на здійснення такої діяльності.
У зв’язку із наявністю в КК складу кримінального правопорушення, яке безпосередньо
передбачає кримінальну відповідальність за опір представникові влади, члену громадського
формування з охорони громадського порядку (ст. 342 КК), підтримано існуючу думку щодо
недоцільності перебування у складі хуліганства цієї особливо кваліфікуючої ознаки.
Акцентовано увагу на некоректності формулювання, що містить ч. 3 ст. 296 КК, –
словосполучення «інші громадяни, які припиняли хуліганські дії»; запропоновано змінити
цю конструкцію на словосполучення «особи, які припиняли хуліганські дії».
Досліджено

критерії

відмежування

хуліганства

від

дрібного

хуліганства

(ст. 173 КУпАП), а також питання про розмежування складу хуліганства й окремих умисних
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи (ст.ст. 121, 122, 125–127 КК),
умисного знищення та пошкодження майна (ст. 194 КК), інших кримінальних
правопорушень проти громадського порядку (ст.ст. 293–295 КК), жорстокого поводження з
тваринами (ст. 299 КК). Крім того, розглянуто актуальне питання про внесення до КК змін
щодо запровадження категорій кримінального правопорушення та кримінального проступку,
впливу таких змін на кримінально-правовий статус хуліганства.
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РОЗДІЛ 2
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА
ТА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ-ХУЛІГАНА
2.1. Кількісно-якісні показники хуліганства
Злочинність – це історично обумовлене і мінливе соціальне явище, яке виявляє себе у
вигляді множинності злочинів, має територіально-часовий та кількісно-якісний вимір
(В. В. Голіна) [99, с. 55].
Злочинність, як і більшість соціальних явищ, піддається вимірюванню. Методологія
кримінологічної науки дозволяє здійснювати це. Відповідні державні органи та наукові
установи, на підставі отриманих даних розробляють заходи, спрямовані на запобігання як
злочинності в цілому, так і окремих її видів.
Часові та просторові показники злочинності встановлюються за допомогою
кримінологічної характеристики злочинності.
Дослідженням поняття «кримінологічна характеристика» а також його структурних
елементів займались В. В. Голіна, Я. І. Гілінський, Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин, А. І. Долгова,
А. П. Закалюк,

А. Ф. Зелінський,

С. М. Іншаков,

О. Г. Кальман,

В. М. Кудрявцев,

Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов, В. Б. Ястрєбов та багато інших вчених. Це поняття є одним із
основних у кримінології, проте усталеного його розуміння наразі не вироблено.
Так, на думку А. Ф. Зелінського та О. Г. Кальмана, кримінологічна характеристика є
комплексним поняттям, яке визначає розповсюдженість відповідної протиправної поведінки, її
види, типові способи вчинення злочинних посягань, їх мотивацію, місце та час вчинення, а
також особливості особистості суб’єктів злочинів [153, с. 153; 170, с. 10].
Інші вчені – Б. В. Коробейніков, Н. Ф. Кузнєцова, Г. М. Міньковський вказують, що
поняттям кримінологічної характеристики охоплюються кількісно-якісні показники окремої
групи (виду) злочинів, дані, що характеризують особистість злочинця, причини і умови
вчинення відповідної групи злочинів, а також заходи запобіжного впливу [200, с. 45].
В. В. Голіна під кримінологічною характеристикою розуміє достатню інформацію про
конкретний вид (частину, підвид) злочинності. Цим поняттям охоплюються кількісно-якісні
показники про певний вид злочинів, про особу злочинця і особу потерпілого [99, с. 21].
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Як бачимо, відмінність наведених дефініцій зводиться передусім до обсягу елементів,
якими воно характеризується.
Не долучаючись до існуючої дискусії з цього питання, зауважимо, що підтримуємо підхід
А. Ф. Зелінського та О. Г. Кальмана до визначення поняття «кримінологічна характеристика»,
який не включає такі складові, як особистість потерпілого, причини та умови вчинення злочинів
та заходи запобігання вчиненню злочинів, оскільки ці елементи, на нашу думку, є
кримінологічними детермінантами злочинності. Як слушно зазначає М. І. Фіалка, згадані
елементи хоча і пов’язані зі злочинністю, але мають своє самостійне значення та зміст, і в
жодному разі не поглинаються злочинністю як явищем, адже чинники, що утворюють
детермінанти злочинності, хоча і мають в окремих випадках негативний характер, але не мають
при цьому злочинного характеру [426, с. 240].
Слід погодитись із думкою В. Б. Ястрєбова, який наголошує, що кримінологічна
характеристика злочинів головним чином полягає у тому, щоб наведені в ній дані якісно
відображали відомості щодо істотних ознак та властивостей відображуваних у ній явищ,
важливих із погляду на запобігання злочинам [454, с. 16].
Отже, на нашу думку, кримінологічно значущими показникам, які складають загальну
кримінологічну характеристику хуліганства, є: кількісно-якісні показники (рівень злочинності та
судимості, динаміка, структура, «ціна» та «географія» такого виду злочинності), латентність,
особистість злочинця [28]. Додатково у цьому розділі розглядатимуться такі показники, як час
вчинення злочину та склад інших кримінальних правопорушень, що вчиняються у сукупності з
хуліганством. Питання кримінологічної характеристики особистості злочинця-хулігана буде
висвітлено у підрозділі 2.2. дисертації.
Кримінологічна характеристика хуліганства здійснена нами на підставі узагальнення таких
емпіричних даних: статистична інформація Міністерства внутрішніх справ України (з 2010 по
20 листопада 2012 р.) [366] та Офісу Генерального прокурора (з 2013 по 2019 рр.) [367] щодо
стану злочинності; статистичні дані Державної судової адміністрації України (з 2010 по 2019 рр.)
[370]; статистичні дані Державної служби статистики України щодо демографічних показників
[127]; результати вибіркового вивчення 400 матеріалів архівних кримінальних проваджень щодо
хуліганства, які були розглянуті місцевими судами Дніпропетровської, Івано-Франківської,
Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Тернопільської і Херсонської областей, міст
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Києва та Харкова упродовж 2010–2018 років; анкетування працівників органів внутрішніх справ
та суддів місцевих загальних судів міст Києва та Харкова.
Отже, складовою кримінологічної характеристики злочинності або окремого її виду є
рівень, тобто фіксована в абсолютних величинах кількість зареєстрованих злочинів і осіб, які їх
вчинили, в Україні цілком чи в окремих її регіонах за певний період часу (абсолютні показники)
[99, с. 56]. Крім того, для встановлення рівня злочинності важливим є також встановлення
коефіцієнтів злочинності, тобто відносних показників у виді коефіцієнта злочинної активності та
коефіцієнта інтенсивності злочинності.
Подібним, однак нетотожним рівню злочинності, є показник рівня судимості, тобто
кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних
правопорушень (їх окремих видів).
Згідно з офіційними статистичними даними Міністерства внутрішніх справ України, Офісу
Генерального прокурора, Державної судової адміністрації України рівень зареєстрованих
кримінальних правопорушень та рівень судимості за ст. 296 КК за останні 10 років, порівняно із
загальною чисельністю кримінальних правопорушень, зареєстрованих в Україні, можна
відобразити таким чином (див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Рівень хуліганства в Україні за 2010–2019 рр.
Показник
Кількість зареєстрованих
злочинів в Україні
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Усього

3139173
3346539
3163810
563560
529139
565182
592604
523911
487133
444130
13355181

Кількість
зареєстрованих
злочинів за
ст. 296 КК
9207
8866
7159
6315
4962
4120
3973
3437
3344
3401
54784

Кількість осіб, яким
повідомлено про
підозру за ст. 296 КК

Кількість осіб,
засуджених за
ст. 296 КК

5856
5354
4293
3139
2207
1742
1530
1722
1645
1733
29221

4917
4309
4085
2913
1983
1348
1065
949
907
831
23307

Наведені дані свідчать про те, що показник хуліганства у зальному масиві усіх
зареєстрованих злочинів за 2010 – 2019 рр. є незначним та складає 0,4%.
Водночас можна прослідкувати динаміку до збільшення кількості хуліганства в загальній
системі злочинності. Так, якщо у 2010 р. цей показник склав 0,3%, то у 2019 році він становив
0,8%. Рівень судимості за вчинення хуліганства складає тільки 42,5% порівняно з кількістю
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зареєстрованих повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, та 79,8% щодо
кількості осіб, яким повідомлено про підозру за вчинення відповідних діянь. Наведені показники
рівня судимості свідчать, що менше половини зареєстрованих злочинів за ст. 296 КК успішно
розслідуються правоохоронними органами, більшість з них – залишаються безкарними.
Для зображення руху/розподілу у часі (зростання, зниження, стабілізації) злочинності
використовується такий показник, як динаміка злочинності. Цей показник є комплексним, що
характеризує злочинність з кількісного та якісного боків, оскільки зміна злочинності впродовж
певного часу визначається шляхом встановлення рівня і структури злочинності теперішнього
часу або іншого періоду до рівнів і структури за попередні періоди [137, с. 18–19].
Кримінологічна наука має декілька видів аналізу злочинності у її динаміці: поточний
(зіставлення відомостей про злочини за рік та даними за попередні роки); систематичний
(вивчення злочинності послідовно, за роками, при цьому виділяються певні періоди
(п’ятирічний, десятирічний тощо); сезонний (аналіз злочинності за порами року у зіставленні із
раніше отриманими відомостями за відповідні періоди минулих років або у регіонах країни із
непостійним складом населення – сезонними працівниками, туристами і т. д.) [178, с. 111–112].
Динаміка рівня злочинності, вираженого в абсолютному числі зареєстрованих злочинів за
роками, може бути зображена у вигляді статистичного часового ряду або ж графічно [250,
с. 316–317]. Для зображення динаміки хуліганства за 2010–2019 рр. нами обрано графічний
метод зображення (див. рис. 1).

Рис. 1
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Порівняння офіційних статистичних даних за останні десять років ілюструє те, що
вчинення хуліганських дій зменшилось майже втричі. На нашу думку, такі дані не пов’язані
із покращенням криміногенної ситуації щодо цього кримінального правопорушення, а
викликано такими чинниками.
Різке зменшення кількості вчинених злочинів, передбачених ст. 296 КК, можна
прослідкувати з 2014 р. Цей період для країни, як відомо, відзначався негативними подіями
щодо порушення територіальної цілісності шляхом насильницького протиправного
відторгнення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м. Севастополя від
України та тимчасовою окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей, в
межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської
Федерації встановили та здійснюють загальний контроль. За даними офіційної статистики, до
вказаних подій Донецька та Луганська області, Автономна Республіка Крим належали до
найбільш криміногенних регіонів країни, тому їх тимчасова непідконтрольність Україні
призвела до суттєво зниження як в цілому рівня злочинності по країні, так і хуліганства
зокрема.
На нашу думку, серед інших причин зменшення рівня хуліганства може бути зниження
ефективності роботи органів досудового розслідування щодо виявлення та розкриття такого
виду кримінальних правопорушень, його латентність тощо.
Оскільки показник рівня злочинності повно не відображає ситуацію щодо її
поширеності та інтенсивності, у кримінологічних дослідженнях абсолютні показники рівня
злочинності доповнюються відносними показниками коефіцієнтів злочинної інтенсивності та
злочинної активності населення.
Інтенсивність злочинних проявів залежить від кількості населення, його щільності на
території вимірювання. Ця залежність ґрунтується на припущенні, що серед населення є
порівняно незмінна частка людей, які проявляють злочинну активність. Для врахування
фактору кількості населення на території вимірювання злочинності, тобто для отримання
показника інтенсивності останньої, який не залежить від абсолютної кількості населення,
застосовують показник, що називається коефіцієнтом інтенсивності злочинності
(злочинної інтенсивності). Цей коефіцієнт є відносним статистичним показником поширення
злочинності на певній території та визначається через кількість злочинів, що припадає на
кожну тисячу (10 тис. або 100 тис.) населення певної території [149, с. 158].
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Коефіцієнт, розрахований на кількість населення у віці від 14 років, зображує злочинну
активність населення того віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність,
тобто те, наскільки така група населення продукує кримінальну поведінку. Такий коефіцієнт
розраховується з урахуванням статистичних даних щодо кількості осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення, загальної кількості населення у віці від 14 років до 65 років
(активні вікові групи) та кількості населення з розрахунку, на яку визначається показник
коефіцієнта злочинної активності (10 тис. або 100 тис.).
Розрахунки коефіцієнтів злочинної активності та інтенсивності хуліганства за 2010–
2019 рр. зображено у таблицях 2 та 3. Для обчислення цих коефіцієнтів використовувались
демографічні дані Державної служби статистики України щодо чисельності постійного
населення країни та розподілу постійного населення за окремими віковими групами [127].
Таблиця 2
Коефіцієнт злочинної інтенсивності хуліганств в розрахунку на 10 тис. населення
за 2010–2019 рр. в Україні
Показник
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Чисельність постійного
населення (на 1 січня року)

Кількість зареєстрованих
злочинів за ст. 296 КК

45 782 600
45 598 200
45 453 300
45 372 700
45 245 900
42 759 700
42 590 900
42 414 900
42 216 800
41 983 600

9207
8866
7159
6315
4962
4120
3973
3437
3344
3401

Коефіцієнт злочинної
інтенсивності, злочинів на 10
тисяч осіб
2,01
1,94
1,58
1,39
1,1
0,96
0,93
0,81
0,79
0,8

Таблиця 3
Коефіцієнт злочинної активності хуліганств в розрахунку на 10 тис. населення за
2010–2019 рр. в Україні
Показник
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Чисельність постійного
населення від 14 до 65 років
(на 1 січня року)
32 130 200
32 137 000
31 993 300
31 846 800
31 606 400
29 634 700
29 327 700
29 011 900
28 719 000
28 468 000

Кількість засуджених осіб за
ст. 296 КК

Коефіцієнт злочинної активності
на 10 тисяч осіб

4917
4309
4085
2913
1983
1348
1065
949
907
831

1,53
1,34
1,28
0,91
0,63
0,45
0,36
0,33
0,32
0,29
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Наведені дані щодо коефіцієнтів злочинної активності та інтенсивності хуліганств
свідчать про поступове зменшення цих показників упродовж останніх десяти років.
Найбільшими ці коефіцієнти були у 2010 році та складали 2,01 та 1,53 відповідно на 10 тис.
населення. На таку ситуацію, очевидно, впливає і зменшення загальної чисельності постійного
населення України: упродовж аналізованого періоду воно зменшилось майже 3,8 млн. осіб.
На нашу думку, до оптимістичних показників про покращення криміногенної ситуації
щодо цього виду кримінальних правопорушень слід ставитися досить обачно. Аналізована
ситуація потребує критичного аналізу з урахуванням зокрема такого елемента
кримінологічної характеристики злочину, як латентність.
Цей показник впливає на кількість фактично виявлених працівниками правоохоронних
органів вчинених кримінальних правопорушень. Чим вищим є рівень латентності
злочинності, тим нижчим є кількість виявлених протиправних діянь. Тому без оцінки рівня
латентності неможливо якісно здійснити аналіз рівня злочинності загалом чи певного її виду.
В. Ф. Оболенцев латентну злочинність визначає як сукупність фактично вчинених,
однак невиявлених або таких, що внаслідок певних обставин не стали відомими
правоохоронним органам чи суду, злочинів, відомості про які у зв’язку з цим не знаходять
відображення в офіційній кримінально-правовій статистичній звітності [293, с. 12].
Встановлення більш-менш точного рівня латентності злочинності залишається
невирішеною проблемою запобігання злочинності.
Латентність злочинності є соціальною проблемою, підхід до розробки джерел якої
дозволить виявляти більш наближену до істини цифру злочинності, знаходити недоліки в
соціальній практиці, та відповідно більш реально підходити до розробки заходів запобігання
[224, с. 36]. До інструментів, які використовуються для встановлення рівня латентності,
належать опитування населення, ймовірних потерпілих від злочинів (метод віктимологізації),
отримання інформації про приховані тілесні ушкодження в закладах судово-медичної
експертизи та лікарнях, метод експертних оцінок тощо [224, с. 36].
Під час нашого дослідження використано метод експертних оцінок. Опитуванням 296
працівників поліції встановлено такі дані.
На питання щодо поширеності виявлення випадків кримінально караного хуліганства у
професійній діяльності 56,1% поліцейських відповіли, що такі ситуації мають місце декілька
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разів на місяць; 27,4% – декілька разів на тиждень, 13,5% – декілька разів на рік, 2% – щодня;
1% – не відповіли на поставлене питання (Додаток Є).
Щодо показників середньої кількості незареєстрованих з різних причин хуліганств, яка
припадає на одне зареєстроване хуліганство, 17,6% працівників поліції вважають, що така
цифра дорівнює 1 незареєстрованому злочину відносно 1 зареєстрованого; 17,2%
стверджують, що такий показник дорівнює 3 злочинам; 16,9% – 2 злочинам; 8,1% – 0
злочинам; 6,4% – 5 злочинам, 6,1% – 10 злочинам; 3,7% – 4 злочинам; 1,7% – більше 20
злочинів; 22,3% опитаних не відповіли на це питання (Додаток Є).
Серед причин, через які хуліганство не реєструється правоохоронними органами, 83,4%
поліцейських визначили ухилення потерпілих від своєчасного повідомлення про вчинення
злочину; 10% зазначили, що правоохоронна система недостатньо забезпечена матеріальнотехнічними та кадровими ресурсами для виявлення даного виду злочину; 5,4% вважають, що
правоохоронними органами чи судами надано неправильну юридичну оцінку хуліганству; на
думку 1,4% опитаних хуліганства реєструються; 1% назвали інші причини; 6,8% відмовились
відповісти (Додаток Є).
Одержані результати опитування свідчать, що рівень латентності хуліганства є досить
високим та потребує встановлення причин такої ситуації.
У науковій літературі зазначається, що латентність злочинів можна класифікувати на такі
види: природна латентність (сукупність тих випадків, коли злочин відбувся, але про нього
невідомо правоохоронним органам); штучна латентність (факт вчинення злочину відомий
посадовим та іншим особам, але вони не беруть його на відповідний облік); «граничні
ситуації» (неправильна юридична оцінка діяння працівниками правоохоронних органів, у
зв’язку з чим воно опинилося поза статистичним обліком) [240, с. 55; 121, с. 27; 99, с. 64].
Ми вважаємо, що все розмаїття латентності можна вивчати на проявах хуліганства – не
виявлених чи прихованих кримінальних правопорушеннях цього виду.
Про належність хуліганства до природно латентних злочинів свідчить низка обставин.
Значна кількість хуліганських діянь характеризується тим, що єдиною зацікавленою особою
щодо ініціювання початку досудового розслідування, притягнення винних осіб до
відповідальності, відшкодування завданої злочином шкоди є власне потерпілий. Відсутність
законодавчого закріплення ознаки потерпілого у ч. 1 ст. 296 КК, тобто фізичної особи, якій
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завдано шкоди такими діями, нерідко сприяє ігноруванню правоохоронними органами
необхідності фіксації фактів хуліганства.
Відповідно до проведеного нами опитування працівників поліції було з’ясовано, що
хуліганство залишається невиявленим насамперед через ухилення потерпілих від
своєчасного повідомлення про вчинення злочину (зазначило 83,4% опитаних) (Додаток Є).
Також, за результатами вивчення матеріалів судової практики нами встановлено, що
поведінка майже 25% потерпілих після вчинення злочину була пасивною, вони не зверталися
до правоохоронних органів (Додаток Д). Така бездіяльність може бути зумовлена, наприклад,
легковажною або протиправною (яка межувала зі злочинною) поведінкою самих потерпілих,
перебуванням останніх у стані алкогольного сп’яніння, страхом помсти хулігана, відсутністю
довіри до правоохоронної системи загалом.
Нескладно відшукати і доводи про зарахування хуліганства до штучно латентних
злочинів.
Хуліганство є кримінальним правопорушенням, вчинення якого зазвичай важко
приховати. Сама суть дій, спрямованих на порушення громадського порядку, полягає у їх
очевидній протиправності та відкритості для оточуючих. Вчинення хуліганських дій
здебільшого відбувається за присутності свідків та потерпілих, які викликають
правоохоронні органи для відповідного реагування, що, однак, не є запорукою початку
кримінально-процесуальної процедури досудового розслідування. Для цього необхідною
умовою є внесення слідчим, прокурором відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань (далі – ЄРДР) після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне
правопорушення або після самостійного виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що
можуть свідчити про його вчинення (ч.ч. 1, 2 ст. 214 КПК) [212]. При цьому такі відомості
вносяться до ЄРДР слідчим або прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин та є
обов’язком, а не правом останніх. Здавалось би: наведені положення КПК є чіткими,
однозначними та суто формальними, тобто не вимагають здійснення попередньої правової
оцінки поданих заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення на
предмет їх обґрунтованості. Одначе у практичній діяльності досить поширені випадки, коли
службові особи вдаються до процесуальних зловживань, використовуючи положення інших
законів чи підзаконних актів з метою невнесення відомостей до ЄРДР.
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Йдеться, наприклад, про відмову в реєстрації в ЄРДР відомостей, наведених у заяві, на
підставі Закону України «Про звернення громадян», направлення усупереч ч. 7 ст. 214 КПК
заяви про злочин до іншого органу досудового розслідування для її подальшої реєстрації в
ЄРДР, недоліки у формулюванні заяв [409].
Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК невнесення відомостей до ЄРДР матиме один наслідок –
досудове розслідування не розпочнеться. При цьому мотиви таких дій працівників
правоохоронних органів (в аспекті нашого дослідження) можуть бути різними: легковажне
ставлення до кримінального правопорушення у зв’язку з відсутністю нібито серйозних
наслідків від його вчинення (до того ж – наслідки є факультативною ознакою складу
хуліганства); пасивна поведінка потерпілого (про нього також не йдеться у ст. 296 КК);
відсутність очевидців кримінального правопорушення тощо.
«Граничні ситуації», як фактор латентності хуліганства, також мають місце на практиці.
Помилкова кримінально-правова кваліфікація хуліганства працівниками правоохоронних
органів не є рідкістю. Складнощі можуть виникати під час відмежування таких дій від
дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП), а також щодо розмежування хуліганства і суміжних
складів кримінальних правопорушень (ці проблеми висвітлено у підрозділі 1.5 дисертації).
Проблема

кваліфікації

хуліганства

значною мірою пов’язана

з недолугим

формулюванням диспозиції норми, передбаченої ч. 1 ст. 296 КК, пропозиції щодо зміни якої
нами вже було викладено у розділі 1 дисертації. На нашу думку, запропонована якісна зміна
диспозиції цієї норми зокрема зменшить рівень латентності досліджуваного кримінального
правопорушення.
Структура злочинності, як зазначав А. П. Закалюк, на відміну від показників рівня та
інтенсивності, які характеризують злочинність кількісно, має розкривати її склад,
поширеність та співвідношення між складовими видами злочинних проявів, їх вчинення у
конкретних умовах простору (території) та часу, за визначальних ознак злочинних діянь та
осіб, які їх вчиняють [149, с. 161].
Кримінологічна характеристика певного виду злочину, у нашому випадку – хуліганства,
також потребує встановлення останнього у структурі злочинності за допомогою окремих
кримінально-правових та кримінологічних критеріїв. Це сприятиме більш повному пізнанню
аналізованого явища, систематихації відповідних знань, удосконаленню заходів запобігання
цьому виду кримінальних правопорушень.
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Зазначимо, що в кримінологічній теорії не існує однозначного погляду щодо критеріїв
класифікації злочинності. Розв’язанню цієї проблеми присвячені роботи багатьох вчених.
Для прикладу згадаємо деякі з таких праць.
Так, колектив авторів підручника «Кримінологія» 1979 р. класифікує злочини за
домінуючою мотивацією, поділяючи їх на: корисливі; насильницькі та хуліганство; корисливонасильницькі; умисні злочини, пов’язані з порушенням професійного обов’язку; необережні
злочини [199, с. 58–59]. Об’єднуючи хуліганство в одну групу з насильницькими злочинами,
автори аргументують свою позицію тим, що основним спільним елементом реалізації
злочинної мети цих суспільно небезпечних діянь є насильство над особою [199, с. 27].
Зроблений висновок щодо мети («насильство над особою») видається некоректним, про
що йшлося у підрозділі 1.3 дисертації. До того ж, мета не є обов’язковою ознакою
хуліганства. Сумнівним також виглядає розуміння мети як насильства над особою – це
передусім стосується характеристики дій винуватого.
А. Ф. Зелінський, залежно від характеристики суспільно небезпечного діяння,
пропонував деталізовану класифікацію злочинів яка включає 13 однорідних груп [153, с. 30].
Зокрема, злочини він поділяв на такі види: 1) крадіжки та шахрайство; 2) корисливі
насильницькі злочини (грабежі, розбої, бандитизм, вимагання); 3) привласнення, розтрата або
заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; 4) службові корисливі
правопорушення; 5) господарські злочини, які вчиняються без використання службового
становища; 6) вбивства та тілесні ушкодження, що вчиняються умисно; 7) статеві злочини;
8) хуліганство та інші агресивні посягання на порядок управління та громадський порядок;
9) умисні насильницькі порушення порядку управління та громадського порядку; 10) умисні
посягання на особу, які вчиняються без застосування насильства; 11) умисне знищення та
пошкодження матеріальних та культурних цінностей (вандалізм); 12) злочини проти
держави; 13) необережні злочини [153, с. 30].
О. М. Бандурка та Л. М. Давиденко класифікують злочини за сферами життєдіяльності,
в яких вони вчиняються. Вчені поділяють злочини на три групи: у сфері громадської
діяльності, побуту та дозвілля. Хуліганство, на їхню думку, належить до злочинів у сфері
дозвілля [39, с. 16].
Інший науковець, О. М. Литвак, на підставі типових особливостей осіб злочинців,
мотивів та засобів вчинення злочину, увесь масив злочинних діянь, визначених КК, поділяє
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на такі категорії: загальнокримінальна корислива злочинність, агресивна некорислива
злочинність, економічна злочинність, неагресивна злочинність [245, с. 29]. В агресивній
некорисливій злочинності він додатково виокремлював чотири підгрупи, до однієї з яких
відносив насильницькі дії, що кваліфікуються як зазіхання на громадський порядок, зокрема
хуліганство [245, с. 58].
В. В. Лунєєв та В. М. Кудрявцев, здійснюючи кримінологічну класифікацію злочинів на
підставі соціального змісту мотивації злочинної поведінки, викоремлюють такі види злочинів:
політичні, корисливі, насильницько-егоїстичні (агресивні), анархічні, легковажні (необережні)
[223]. Хуліганство, на думку вчених, належить до насильницько-егоїстичних злочинів. Цей
злочин є яскравим прикладом агресивної мотивації, яка має відкритий, демонстративний, вкрай
егоїстичний характер, пов’язаний з потворним самоствердженням особи, її психічними
особливостями та відхиленнями, внутрішніми конфліктами, перенесеними на оточуючих [223].
З позиції предметності людської діяльності класифікацію злочинності пропонує
В. М. Дрьомін. Вчений поділяє усі злочини на вісім груп: злочини-професія, злочинивиживання, злочини-розваги, злочини-підприємства, злочини-характеру, злочини-службовий
промисел, злочини-цілі, злочини асоціального способу життя. У цій класифікації хуліганство
належить до «злочинів-розваг» [136].
Аналіз наукових робіт згаданих авторів та інших джерел свідчить про те, що велика
кількість критеріїв кримінологічної класифікації злочинів має наслідком відсутність сталого
уявлення щодо належності хуліганства до певного виду злочинності. Водночас наведені
наукові позиції щодо класифікації злочинності дозволяють проводити подальші дослідження
цієї тематики.
Як відомо, класифікацію з погляду логіки поділяють на природну та штучну. Основою
природної класифікації є суттєві ознаки, що визначаються природою досліджуваних
предметів і явищ, а штучної – довільно взята ознака, яка має практичне значення для мети
дослідження [176, с. 16]. У кримінології використовують обидва види класифікації. Це
дозволяє розподіляти злочинність за багатьма критеріями, має значення для проведення
аналізу стану злочинності, розроблення ефективних заходів для її запобігання.
Б. М. Головкін традиційні і нові види злочинності пропонує вирізняти і описувати за
допомогою комплексу кримінологічно значущих і логічно узгоджених критеріїв (родовий
об’єкт злочинних посягань, форма вини, мотивація і цільова спрямованість злочинної
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поведінки, особливості контингенту злочинців, регіональна і територіальна ознаки та ін.), а не
за допомогою однієї ознаки [102]. Таку думку вченого ваажаємо слушною.
Розглянемо хуліганство як елемент злочинності, застосовуючи зазначений комплексний
підхід до класифікації аналізованого явища. Характеристику хуліганств буде проведено з
використанням семи окремих класифікаційних критеріїв.
1. Родовий об’єкт кримінального правопорушення. Класифікація деліктів за цим
критерієм поділяє їх за спрямованістю посягань сегментує їх за певними ознаками, дозволяє
визначати суміжні склади кримінальних правопорушень.
Цей критерій, очевидно, є виключно кримінально-правовим, що не позбавляє його
кримінологічного значення. Об’єднані за одним родовим об’єктом, види кримінальних
правопорушень можуть мати спільні риси щодо виявлення причин та умов їх вчинення та
відповідних заходів запобігання.
Хуліганство за родовим об’єктом злочинних посягань належить до кримінальних
правопорушень проти громадського порядку (розділ XII КК).
Щодо характеристики хуліганства у структурі кримінальних правопорушень проти
громадського порядку та моральності. За даними Державної судової адміністрації України,
усього за 2010–2019 рр. за ці злочини було засуджено 36373 особи. Зокрема за 2010 р. – 7180
осіб, за 2011 р. – 6239 осіб, за 2012 р. – 6001 особу, за 2013 р. – 4233 осіб, за 2014 р. – 3149
осіб, за 2015 р. – 2460 осіб, за 2016 р. – 1713 осіб, за 2017 р. – 1542 особи, за 2018 р. – 2462
особи, за 2019 рік – 1394 особи [370]. Відсоткове співвідношення кількості хуліганств до
інших злочинів проти громадського порядку та моральності складає 64,20%.
Отже, на хуліганство у структурі злочинів проти громадського порядку та моральності
припадає більша частина (23307 осіб). Зазначений факт свідчить про необхідність
розроблення ефективних заходів протидії цим суспільно небезпечним діянням та
актуальність дослідження відповідної проблематики.
Якщо глянути на структурний розподіл засуджених за ст. 296 КК в аспекті
диференціації відповідальності упродовж 2010–2019 рр., то офіційна статистика наводить
такі дані. За ч. 1 ст. 296 КК було засуджено – 9536 особу, за ч. 2 – 8661 особу, за ч. 3 – 2069
осіб, за ч. 4 – 3041 особу (див. рис. 2).
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Рис. 2

Наведена діаграма ілюструє, що найбільш поширеним видом хуліганства є дії,
передбачені ч. 1 ст. 296 КК, а також групове хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК). Також викликає
занепокоєння питома вага найбільш небезпечного виду досліджуваного кримінального
правопорушення – хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної або холодної зброї
чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення
тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК). Кількість цього виду хуліганських дій перевищує
чисельність хуліганства, кваліфікованого за ч. 3 ст. 296 КК. Кожен вид складу хуліганства –
від простого до особливо кваліфікованого характеризується стабільністю показників, жоден з
них не втрачає актуальності, що потребує розроблення диференційованих заходів
запобігання цим видам злочину.
2. Форма вини. Ця кримінально-правова ознака за якою проводиться розподіл
злочинності також має кримінологічне значення. За її допомогою, як вказував
М. І. Загородніков, прогнозується поведінка злочинців, проводиться класифікація таких осіб,
розробляються відповідні заходи впливу, спрямовані на виправлення антисоціальної
орієнтації правопорушників [176, с. 62]. Аналізований вид кримінальних правопорушень
належить до умисних.
3. Мотивація злочинної поведінки. А. В. Савченко зазначає, що мотивація злочину за
своїм змістом є специфічним синтезованим процесом взаємодії внутрішніх (особа) та
зовнішніх (оточуюче соціальне середовище) факторів, внаслідок якого відбувається
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формування, розвиток і реалізація мотиву злочину [355, с. 50]. Цей класифікаційний критерій
злочинності поширений у кримінології, оскільки виявляє різні аспекти злочинної поведінки.
Д. П. Котов зазначав, що кримінологічне значення мотивів злочинів полягає у тому, що
їх аналіз сприяє виявленню причин та умов злочинності; мотиви – це яскрава характеристика
якісної структури злочинності як в цілому, так і окремих її видів; дослідження мотивів
злочинів, вчинених окремими категоріями осіб, необхідне для вивчення характеру
злочинності; вивчення мотивів злочинів сприяє успішному розробленню заходів запобігання
злочинності [117, с. 194].
Вважаємо, що для визначення до якого виду злочинів належить хуліганство за
мотивацією злочинної поведінки слід враховувати таке. Для аналізованого виду злочинів
характерний специфічний мотив, визначений в диспозиції ст. 296 КК (явна неповага до
суспільства), основний безпосередній об’єкт – громадський порядок. Авжеж, вчинення
хуліганства із заподіянням шкоди особі (нанесення тілесних ушкоджень, пошкодження
(знищення) майна), супроводжується активними діями у формі фізичного чи психічного
насильства. Водночас ще раз акцкетуємо, що здоров’я та власність є додатковими
обовʼязковими альтернативними об’єктами посягання.
З огляду на викладене видається спірною позиція деяких науковців щодо віднесення
хуліганства до насильницької злочинності [199, с. 27], передумовою якої є виключно
мотивація до заподіяння фізичної і психічної шкоди іншим особам. Більш прийнятною, на
наше переконання, є думка про віднесення хуліганства до групи агресивних злочинів [223].
4. Вчинення кримінального правопорушення одноособово чи у співучасті. Під час
розгляду кваліфікуючих ознак хуліганства нами вже зазначалось, що хуліганство належить
до злочинів, які у більшості випадків вчиняються одноособово (67,4%).
Водночас кількість злочинів, які вчиняються групою осіб, також є досить значною
(32,6%) (Додаток Д). Загальна кількість осіб, які вчинили злочин у співучасті, становить
46,1% від загальної кількості засуджених (Додаток Д). Ураховуючи зміст ст. 27 КК, у якій
встановлені види співучасників, роль цих осіб у злочинних групах зводилась до ролі
виконавців. Такий висновок є очевидним, оскільки хуліганство, вчинене групі є злочином
примітивним, не потребуючим завчасної підготовки, розроблення плану дій, а тому йому
властива проста форма співучасті (співвиконавство).
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Також нами виявлено, що особам, які вчиняють хуліганство у групі, властивий
підвищений рівень латентності (до речі, поняття «латентність злочинця» не зустрічається в
кримінологічній термінології; на нашу думку, його варто включити до наукового обігу). Так,
із загальної кількості злочинів, вчинених у співучасті, 30,8% вчинялись у групі з особами, які
не були встановлені та переховувались від слідства і суду (Додаток Д). Цей показник може
свідчити про певні вади в діяльності правоохоронних органів щодо розшуку осіб, які вчинили
хуліганство.
5. Контингент злочинців. Для класифікації злочинців ця ознака є досить важливою.
Вона дозволяє за характерними рисами осіб, які вчинили злочини (стать, вік, сімейний стан
тощо) розрізняти окремі види злочинності, що сприятиме виявленню особливостей і причин
злочинної поведінки, розробленню заходів, спрямованих на викорінення та профілактику
злочинів.
Дослідження особистості злочинця-хулігана буде здійснено у наступному підрозділі.
Розглядаючи питання класифікаційної ознаки «контингент злочинців», ми зупинимось лише
на основних соціально-демографічних ознаках осіб, що вчинили хуліганство.
На підставі отриманих нами даних щодо соціально-демографічних ознак осіб злочинців
можна дійти висновку, що за контингентом правопорушників хуліганство належить до
злочинів, які вчиняються: чоловіками; молоддю (особами віком від 14 до 35 років);
безробітними; неодруженими; особами, які в момент вчинення злочину перебували в стані
алкогольного сп’яніння (Додаток Д).
6. Регіональна ознака. Застосування порівняльного регіонального підходу до вивчення
злочинності надало можливість зафіксувати не лише загальні закономірності, а й виявити
специфіку мінливості причин та умов вчинення хуліганства, особливості його локальних
проявів. Це утворює передумови для диференціації заходів запобігання злочинності, її
профілактики з урахуванням особливостей та перспектив розвитку певної території. Тобто
специфіка регіональної злочинності не відривається від особливостей відповідного регіону, за
іншого підходу регіональний аналіз втрачає свій сенс та стає формальним [203, с. 209].
В кримінологічній науці досить поширена класифікація злочинності за регіональною
ознакою, цю ознаку ще називають «географією злочинності». «Географія злочинності» –
кількісно-якісний показник, який характеризує територіальну поширеність і якісну
відмінність чи схожість основних її показників [99, с. 61].
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Під час дослідження нами виявлено, що хуліганство належить до «міської» злочинності,
оскільки переважна більшість злочинів вчиняється у містах. Такий висновок кореспондується
із даними щодо місця проживання засуджених. Так, на момент вчинення хуліганства 76,6%
винних проживали в обласних центрах, серед правопорушників кількість жителів районних
центрів та сіл або селищ є набагато меншою – відповідно 10,7% і 12% (Додаток Д) [15]. Ці
показники – яскраве відображення негативних тенденцій, що мають місце в сучасних містах:
ріст безробіття, нівелювання сімейних цінностей, велика кількість аморальних розваг,
зниження позитивного впливу соціального оточення. Люди з антисуспільними поглядами
більш схильні до сприйняття спокус міського життя та відповідно і до вчинення злочинів.
7. Територіальна ознака (топографія злочинності). Кримінологічне дослідження цього
критерія має значення для отримання інформації щодо найбільш криміногенно небезпечних
(локальних зон і місць), які об’єктивно можуть сприяти вчиненню певних видів
кримінальних правопорушень.
На відміну від класифікації злочинності за ознакою географії злочинності, ця ознака є
деталізованішою. Використовуючи цей критерій, можна вирізнити види кримінальних
правопорушень, вчинених, наприклад, у промислових чи віддалених «спальних» районах
міст, вулицях, парках, житлових будинках, громадських місцях.
Для досліджуваного виду кримінальних правопорушень характерним є його вчинення
здебільшого у громадських місцях, про що нами вже зазначалось під час аналізу ознаки
об’єктивної сторони хуліганства – місця вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, хуліганство можна розглядати як складову певних видів злочинності,
характеризуючи його за сукупністю окремих кримінально-правових та кримінологічних
критеріїв.
Зокрема, за родовим об’єктом хуліганство належить до кримінальних правопорушень
проти громадського порядку; за формою вини – до умисних кримінальних правопорушень;
за мотивацією злочинної поведінки – до агресивних кримінальних правопорушень; за
критерієм вчинення злочину одноособово чи у співучасті – до кримінальних правопорушень,
що найчастіше вчиняються одноособово; за контингентом злочинців – до кримінальних
правопорушень, що вчиняються чоловіками, молоддю, неодруженими, безробітними,
особами, які в момент вчинення злочину перебували у стані алкогольного сп’яніння; за
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регіональною ознакою – до міських кримінальних правопорушень; за територіальною
ознакою – до кримінальних правопорушень, що вчиняються зазвичай у громадських місцях.
Перелік зазначених класифікаційних критеріїв не є вичерпним та детально розкриває
лише деякі загальні ознаки хуліганства. Разом із тим встановлені характеристики цього виду
суспільно небезпечних дій доводять, що вивчення хуліганства у структурі злочинності має
важливе наукове та прикладне значення для всебічного та повного розуміння природи
досліджуваного виду кримінальних правопорушень з метою розроблення ефективних заходів
запобігання хуліганству як поширеному негативному явищу соціальної дійсності [27].
Наступним елементом кримінологічої характеристики хуліганства є його «ціна» –
показник злочинності, яким визначається вартісне вираження економічних, соціальних,
моральних, фізичних та інших шкідливих наслідків вчинених злочинів, а також витрат
держави на утримання органів та установ, які здійснюють протидію злочинності. «Ціною»
злочинності охоплюється вартісна оцінка: а) прямої та непрямої шкоди, що була заподіяна
злочинцями шляхом скоєння сукупності злочинів на певній території, протягом певного
періоду часу; б) економічних та інших грошових витрат держави, що пов’язані з протидією
злочинності на певній території, протягом певного періоду часу (витрати на утримання
системи правоохоронних органів, судів, органів виконання покарань тощо); в) витрат
суспільства, пов’язаних із забезпеченням певного рівня безпеки від наявних кримінальних
загроз [410, с. 752].
Шкода, що завдається злочинністю, і підлягає оцінці, охоплює дві принципово відмінні
частини. Перша – та, що виникає як безпосередній і опосередкований наслідок сукупності
кримінальних діянь (протиправне спричинення). Друга частина складається із витрат
держави та суспільства на боротьбу зі злочинністю та профілактику злочинів (легітимні,
соціально корисні та об’єктивно необхідні витрати). Факторами, що формують ціну
злочинності, є: злочинність із усіма її базовими характертистиками; економічний потенціал
країни; соціальна політика держави та існуючі ідеологічні, моральні, соціокультурні
стандарти; рівень розвитку державних та недержавних сиситем страхування, соціального
забезпечення та спеціалізованих інститутів громадянського суспільства [33].
Нематеріальними наслідками вчинення хуліганства є тривалі порушення спокою
громадян, приниження честі та гідності потерпілих тощо. Дані щодо кількісних показників
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цього виду наслідків нами вже зазначались у підрозділі 1.2 дисертації під час розгляду
суспільно небезпечної дії – як ознаки об’єктивної сторони хуліганства.
Матеріальні наслідки у виді спричиненої потерпілим шкоди фізичного характеру
характеризуються такими показниками: легкі тілесні ушкодження, що не призвели до
короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності – 47,9% потерпілих;
легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або незначну
втрату працездатності – 22,3% потерпілих; середньої тяжкості тілесні ушкодження – 6,4%
потерпілих; тяжкі тілесні ушкодження – 4,2% потерпілих; тяжкі тілесні ушкодження, що
спричинили смерть потерпілого – 1,2% потерпілих (Додаток Д). Зауважимо, що хуліганські
дії, які супроводжувались спричиненням середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень,
були додатково кваліфіковані за відповідними статтями КК.
Майнова шкода, як вид матеріальних наслідків, полягала у пошкодженні чи знищенні
майна різних видів: автомобілі, одяг, вікна і двері, майно закладів громадського харчування,
майно закладів торгівлі, громадський транспорт, інше (Додаток Д).
Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, у
43,7% кримінальних справ щодо хуліганства призначались експертизи: судово-балістична
(12%), автотоварознавча (12%), товарознавча (9,2%), психіатрична (9,2%), дактилоскопічна
(1,3%). У більшості випадків такі експертизи призначались за дорученням слідчого судді або
суду, а тому такі процесуальні витрати здійснювались за рахунок коштів, які цільовим
призначенням виділялись спеціалізованим державним експертним установам з Державного
бюджету України (ч. 2 ст. 122 КПК). На проведення таких експертиз у кримінальних
провадженнях, які нами вивчались, держава витратила близько 40 000 грн.
Вивчення матеріалів кримінальних справ свідчить, що розмір матеріальної шкоди
(прямий збиток майнового характеру), завданої під час вчинення хуліганства,
характеризувався такими даними.
Більшість потерпілих (68,1%) не заявляли органам досудового розслідування чи суду
про розмір шкоди, що завдана їм хуліганськими діями. Водночас збитки у сумі: від 100 до
500 грн були спричинені 7,6% потерпілих, від 1000 до 3000 грн – 7,3%, від 500 до 1000 грн –
6,5%, від 3000 до 5000 грн – 3,8%, від 5000 до 10000 грн – 2,5%, до 100 грн – 2,1%, від 20000
до 50000 грн – 1,3%, від 10000 до 20000 грн – 0,8% (Додаток Д).
В середньому «ціна» матеріальної шкоди від хуліганств склала близько 600 тис. грн.
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Така сума може здаватися незначною, однак якщо врахувати, що це дані за
результатами вивчення лише 400 кримінальних справ, у яких тільки третина потерпілих
змогла обрахувати розмір завданої шкоди, оцінка цього показника значно зміниться.
Хуліганство, на жаль, це – злободенне негативне явище, невід’ємна складова сучасного
життя. І «ціна», яку доводиться «платити» суспільству є доволі високою. За допомогою
вибіркового вивчення матеріалів кримінальних справ тільки умовно можна оцінити розмір
завданої хуліганством матеріальної шкоди, причому зазвичай не враховуються моральні
страждання потерпілих внаслідок порушення спокійних умов побуту та роботи, спричинення
тілесних ушкоджень, приниження честі та гідності.
Час вчинення кримінального правопорушення. У часовому вимірі, за яким
характеризується хуліганство, нами виявлено, що пік добової активності припадає на нічний
час – 29,4% злочинів було вчинено з 20.00 до 00.00 год, 23,5% – з 00.00 до 04.00 год. У
вечірній час (з 16.00 до 20.00 год) хуліганство також вчиняється досить часто – 21%. У
ранковий (з 04.00 год. по 12.00 год.) та обідній час (з 12.00 год. по 16.00 год.) доби пік
злочинної активності правопорушників є мінімальним – по 12% відповідно (Додаток Д).
Збільшення випадків вчинення хуліганства у вечірній та нічний час нескладно
пояснити. У цей час доби більшість людей вже не перебуває на роботі чи навчанні та
самостійно організовує свій час, зокрема і відпочинку. На жаль, для деяких осіб це полягає у
вживанні спиртних напоїв або у проведенні дозвілля за справами, які важко вважати такими,
що відповідають загальним суспільним уявленням про нормальний та здоровий спосіб
відновлення сил після праці. У цей час доби посилюється відчуття безкарності та
вседозволеності. Кількість людей на вулицях загалом зменшується, за відсутності яскравого
освітлення легше приховати будь-які протиправні дії, у хуліганів мінімізується ризик
публічного осуду та виявлення вчиненого ними кримінального правопорушення.
За днями тижня аналізований злочин найчастіше вчиняється у вихідні дні та у п’ятницю
(49,5% злочинів), у робочі дні хуліганство вчиняється рідше (Додаток Д).
Показник пори року вчинення хуліганства різкими коливаннями не характеризується. За
нашими даними, зимою було вчинено 25,7% хуліганств, весною – 27,4%, літом – 20,1%,
восени – 26,7%. Водночас піковими місяцями для вчинення цього злочину є травень (13%
злочинів) та січень (11% злочинів) (Додаток Д). Такі дані є прогнозованими, адже у травні та

141

у січні – найбільша кількість вихідних святкових днів, у які за численними приводами для
святкувань певні особи не контролюють вживання алкоголю.
Нашим дослідженням встановлено, що одночасно із хуліганством вчинялись
здебільшого злочини проти життя і здоров’я особи (16,1%) та проти власності (6,8%). При
цьому найвищі показники стосувалися умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК)
і грабежу (ст. 186 КК) – 7,5% та 4,8% відповідно (Додаток Д).
Хуліганські прояви мають доволі поширений характер та часто стають підґрунтям
вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема тяжких і особливо тяжких злочинів.
2.2. Кримінологічна характеристика особистості злочинця-хулігана

На початку викладу цього підрозділу дисертації вважаємо за необхідне зробити
застереження щодо термінів «особа злочинця» та «особистість злочинця», які вживаються у
кримінологічній літературі.
За довідковою літературою, «особа – це окрема людина, індивід», а «особистість – це
конкретна людина з погляду її культури, особливостей характеру, поведінки і т. ін.» [75, с. 861].
Відмітна риса особистості – свідомість; там, де немає свідомості, немає і особистості.
Свідомість, а отже, породжуваний нею внутрішній духовний світ і здатність особистості до
діяльності детерміновані її соціальним буттям. Свідомість – це не лише форма людської
психіки (хоча не все в психіці людини є усвідомленим) а й вища форма відображення світу.
Природною основою особистості є біологічні особливості, але визначальними є її соціально
значущі риси, які складаються під час предметно-практичної діяльності [10, с. 15].
Очевидно, що малолітні діти або особи, що визнані судом неосудними чи недієздатними
через наявність у них певних психічних вад, не можуть в аспекті зазначеного вважатись
особистістю, оскільки позбавлені можливості бути самостійними та незалежними
учасниками усіх без винятку сфер правовідносин.
Оскільки кримінологія вивчає злочинця не тільки як індивіда, наділеного певними
фізичними ознаками, а й сукупно з притаманними йому соціальними та психологічними
рисами, необхідно послуговууватися, на нашу думку, саме поняттям «особистість
злочинця».
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Вчення про особистість злочинця є одним із головних предметів вивчення
кримінологічної науки. Оскільки саме через протиправну поведінку особи кримінальне
правопорушення об’єктивується у реальному світі, без вивчення її особистості неможливо
встановити причини та умови вчинення кримінальних правопорушень, визначити основі
напрями їхньому запобіганню. У кримінологічних дослідженнях особистість злочинця є
невід’ємним елементом кримінологічної характеристики злочину.
Тема особистості злочинця є предметом дослідження не тільки кримінології, а й
багатьох інших наук (соціології, біології, психології та психопатології, юридичної
психології, психіатрії, криміналістики). Проте найбільше це поняття пов’язане і
взаємообумовлене

із

кримінально-правовою

категорією

«суб’єкт

кримінального

правопорушення».
Суб’єкт

кримінального

правопорушення,

як

невід’ємний

елемент

складу

кримінального правопорушення, є категорією правовою та на підставі встановлених
виключно кримінальним законом критеріїв (фізична особа, осудність, вік), визначає
юридичні ознаки особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння.
Кримінологічний зміст поняття «особистість злочинця» є значно ширшим, виражає
соціальну сутність особи, складний комплекс ознак, що її характеризують, а також
властивостей, зав’язків, відносин, моральний і духовний світ, взяті в розвитку, у взаємодії з
соціальними та індивідуальними життєвими умовами тією чи іншою мірою зумовили
вчинення злочину [5, с. 21].
Особистість злочинця як кримінологічна основа норм кримінального права відіграє
важливу роль у тих випадках, коли визначається зміст норм, що регулюють індивідуалізацію
кримінальної відповідальності та покарання, а також під час вирішення питань про
звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання [424, с. 24].
Кримінологічному вивченню особистості злочинця присвячені праці Ю. М. Антоняна
[11], [9], [7], [12], Ю. Д. Блувштейна [10], В. В. Голіни [98], Б. М. Головкіна [103],
І. М. Даньшина [119; 118], А. І. Долгової [135], А. Ф. Зелінського [152], О. М. Костенка [191],
В. М. Кудрявцева [5, с. 56], О. Б. Сахарова [356], В. Д. Філімонова [425] та ін.
Наявність значної кількості праць, присвячених дослідженню особистості злочинця, не
свідчить про існування єдиного концепту щодо розуміння цього поняття.
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Серед наукових позицій можна виділити такі підходи до розуміння особистості
злочинця.
За першим концептом, особистість злочинця розглядається як особистість людини, що
має набір певних психологічних рис, які зумовлюють суспільну небезпеку такої особистості,
виражаються шляхом вчинення нею злочину [12, с. 12; 425, с. 21; 118; 356].
Відповідно до цього підходу, як зазначав А. П. Закалюк, особистість злочинця можна
визначити як «сукупність соціально-типових ознак, які сформувалися у процесі
неблагополучного

соціального

розвитку

особи,

відрізняються

своєю

суспільною

неприйнятністю та крайньою формою останньої – суспільною небезпечністю, обумовлюють
криміногенну мотивацію та кримінальну активність особи, безпосередньо спричиняють
вчинення злочину» [149, с. 239].
За другим концептом, заперечується наявність певного специфічного «набору»
криміногенно значущих рис, що притаманні тільки особам, що вчинили злочин. На думку
прибічників такого підходу, поняттям «особистість злочинця» охоплюються всі особи, що
вчинили злочин безвідносно до факту засудження їх обвинувальним вироком суду [153, с. 56;
92, с. 43–44; 450, с. 27].
Оригінальний підхід запропоновано О. М. Костенком, який заперечує існування таких
понять, як «особистість злочинця» або «криміногенна особистість», та вважає, що існує
тільки соціопатична особистість людини, яка вчинила злочин («соціопатична особистість»).
Вчений зазначає, що «кримінальна поведінка – це прояв певних властивостей «соціальної
особистості», тобто властивостей її волі і свідомості, що надають поведінці кримінальний
характер. … «соціальну особистість», що має такі властивості волі і свідомості, які можуть
надавати поведінці людини характер соціальної патології, слід називати «соціопатичною
особистістю» [191].
Існують і інші підходи до розуміння поняття «особистість злочинця», водночас ми
підтримуємо перший концепт, оскільки тільки наявність специфічного комплексу
особливостей людини, набутих нею упродовж усього життя, об’єктивізується у вчиненні
злочинного діяння та свідчить про її суспільну небезпеку. Використовуючи поняття
особистості злочинця, ми відмежовуємо криміногенних осіб від законослухняних. Саме набір
певних рис зумовлює злочинну поведінку. При цьому такі риси особистості не завжди
можуть мати негативний характер, але в умовах конкретної життєвої ситуації, що передувала
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кримінальному правопорушенню, психологічного стану винної особи, вони виражаються
зовні у виді протиправних дій чи бездільності. На нашу думку, жодний злочинець не
наділений виключно негативними психологічними рисами. У нього, як і в кожної людини,
присутні як позитивні, так і негативні характеристики, які умовно «лежать на різних віхах
терезів». Проте, за умови збігу певних життєвих обставин, у злочинців ефективно не
спрацьовують позитивні фактори, що мають стримувати від вчинення кримінального
правопорушення.
Поділяємо думку Ю. М. Антоняна про те, що вивчення особистості злочинця має
базуватись на правовій основі, тобто необхідно досліджувати особистість тих, хто законом
визнається суб’єктом злочину. Таким чином, ця категорія має часові межі: від моменту
вчинення злочину, винність за вчинення якого встановлена вироком суду, і до відбуття
кримінального покарання, а не до моменту констатації виправлення такої особи. Після
відбуття покарання особа вже не є злочинцем, а тому не може розглядатись як особа
злочинця, але вона становить значний інтерес як суб’єкт, що повторно може ступити на
злочинний шлях, особливо якщо йдеться про рецидивіста [8, с. 105].
Специфічні ознаки, властивості, риси складають кримінологічну структуру особистості
злочинця. Виокремлюють такі складові кримінологічної структури цього феномена:
соціально-демографічні, морально-психологічні, соціально-рольові, кримінально-правові
ознаки [99, с. 64]. Керуючись саме такою структурою, нами буде вивчатись особистість
злочинця-хулігана.
Слід відзначити, що кримінологічний аналіз особистості злочинця-хулігана, після
ухвалення КК у 2001 р., не здійснювався, а проводився в контексті дослідження суб’єкта
хуліганства [280; 228; 162], криміналістичної характеристики особи хулігана [141],
психологічної характеристики криміногенних ознак і властивостей осіб, які вчиняють
аналізований вид злочинів [169].
Таким чином, не викликає сумнівів необхідність висвітлення згаданих складових
структури особистості злочинця-хулігана, що надасть можливість створити його сучасний
кримінологічний портрет, визначити типологію хуліганів, виявити причини та умови
вчинення цього виду кримінальних правопорушень. Прискіпливе вивчення осіб, які
вчиняють кримінальні правопорушення, дозволить розробити ефективні заходи запобігання
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відповідним діянням, тому наукова розробка кримінологічної характеристики особистості
злочинця має важливе теоретичне та практичне значення.
Соціально-демографічні ознаки особи. Ці ознаки включають відомості щодо статі,
віку, національності і громадянства, сімейного стану, наявності дітей, рівня освіти, соціальнопрофесійного статусу, місця роботи, засобів існування засудженого, фактичного місця
проживання. Така акумульована інформація, сформована на підставі узагальнених рис осіб
правопорушнииків, дозволить виявити соціальні групи населення, які найбільш схильні до
вчинення даного виду суспільно небезпечних дій та, відповідно, потребують посилення
профілактичних заходів.
Стать. Нашим дослідженням встановлено, що серед осіб, засуджених за хуліганство,
95,2% були чоловіками, а 4,8% – жінками (Додаток Д). Такі показники, враховуючи фізичні
та психологічні відмінності між чоловіками та жінками, є досить передбачуваними.
Хуліганам притаманні такі риси, як агресивність, рішучість, самовпевненість через
фізичну перевагу, неконтрольованість дій, потяг до алкогольних напоїв, що є характерним
для чоловіків. Злочинні переконання та антисоціальні дії є менш властивими для жінок.
Вік. Особи віком від 19 до 25 років – найбільш поширена вікова група серед хуліганів
(38,1%). На другому місці – особи від 26 до 30 років (17,9%), на третьому – від 31 до 35 років
(13%). При цьому привертає увагу категорія неповнолітніх хуліганів (особи від 14 до 18
років), їх кількість становить 11,2% (Додаток Д).
Такий показник кількості неповнолітніх, що вчиняють хуліганство, можна пояснити
тим, що в цьому віці ще не всі вони мають необхідний життєвий досвід і сформовану
особистість; неповнолітні легко піддаються негативному впливу з боку інших осіб
(особливо – дорослих), нерідко вживають алкогольні напої, не мають бажання займатись
суспільно корисною діяльністю, через що стають потенційними правопорушниками, схильні
до необдуманих та імпульсивних вчинків. Наведене може свідчити про такі соціальні
проблеми, як неорганізованість дозвілля та низький рівень виховання.
Загалом аналізована вікова характеристика доводить той факт, що найбільш
«криміногенний» вік, тобто кримінально-активна частина населення під час вчинення
хуліганства є молодь – особи віком від 14 до 35 років, частка таких осіб, за нашими даними,
становить 80,2% від загальної кількості засуджених хуліганів (Додаток Д).
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Особи, яким виповнилося 36 і більше років є кримінально-пасивною віковою
категорією в аспекті хуліганства. Особи віком від 36 до 40 років становлять тільки 7,8% від
осіб, які вчиняють хуліганські дії, і далі: особи віком 41 – 45 років (5,3%), 46 – 50 років (4,0%),
51 – 65 років (2,7%) (Додаток Д). На нашу думку, спад кримінальної активності у більш
зрілому віці можна пояснити тим, що особи менш вразливі до антисоціальних проявів через
такі стримуючі фактори, як адекватність усвідомлення суспільного осуду, наявність
постійного місця роботи, сім’ї та дітей.
Громадянство та національність. 97,5% осіб, засуджених за хуліганство, – це
громадяни України, 2,5% – громадяни інших країн (зокрема Російської Федерації,
Азербайджану). За національністю 91,2% хуліганів – українці, 4,6% – росіяни, 4,2% –
представники інших національностей (Додаток Д).
Сімейний стан; наявність дітей. 76,8% засуджених хуліганів не перебували у шлюбі,
інші 23,2% – на момент вчинення злочину були одружені. Також мали на утриманні
неповнолітніх дітей 22,7% хуліганів (Додаток Д).
Такі дані свідчать про позитивну роль сімʼї як стримуючого, антикриміногенного
фактору на шляху можливого вчинення даного виду кримінальних правопорушень.
Рівень освіти. Вищу або незакінчену вищу освіти мали 17,5% засуджених, повну загальну
середню освіту – 36,6%, професійно-технічну – 26,8%, базову середню освіту – 17,5% (Додаток Д).
Соціально-професійний статус; місце роботи. На момент постановлення вироку 60,9%
засуджених не працювали і не навчались, 15,3% були студентами або учнями загальноосвітніх,
професійно-технічних чи вищих навчальних закладів, 1,3% – пенсіонерами (Додаток Д).
Офіційно працевлаштованими на підприємствах різних форм власності та займались
суспільно корисною працею були 22,5% осіб (Додаток Д). На підставі відомостей щодо місця
роботи та займаної посади, наявних у матеріалах кримінальних справ, а також згідно з
Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 327 від
28.07.2010 р. (в редакції від 15.02.2019 р.) [289], нами визначено такі категорії професій
хуліганів. Зокрема, із працюючих хуліганів керівниками та менеджерами (керівники
підприємств, виробничих підрозділів тощо) були 20,3%, робітниками з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування та машин (водії автотранспортних засобів, помічники машиністів на залізниці
тощо) – 17,8%, кваліфікованими робітниками (слюсарі, столяри, монтажники) – 15,3%,
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представниками найпростіших професій (вантажники, комірники, прибиральники) – 15,3%,
працівниками сфери торгівлі та послуг (кухарі, працівники охоронних служб тощо) – 11,9%,
фахівцями (помічники керівників, технічні фахівці в галузі електроніки тощо) – 5,9%,
фізичними особами-підприємцями – 10,2%, військовослужбовцями та працівниками
правоохоронних органів – 3,4% (Додаток Д).
Незначний відсоток осіб, зайнятих суспільно корисною працею може свідчити про те,
що хулігани обирають професії, пов’язані й з інтелектуальною працею, а не лише з фізичною,
що потребує здобуття ними повної загальної середньої і професійно-технічної освіти (44,8%
працевлаштованих), вищої освіти (30%), базової середньої освіти або початкової освіти чи не
має вимог щодо рівня освіти (25,2% таких осіб) (Додаток Д).
Засоби існування. У процесі дослідження виявлено, що не мали офіційного джерела
доходів, не працювали, не навчались 60,9% осіб; працювали і отримували заробітну плату
22,5% хуліганів; пенсію або стипендію отримували 11,8%; перебували на утриманні інших
осіб 4,8% (Додаток Д).
Фактичне місце проживання. Переважна більшість хуліганів проживала в обласних
центрах, набагато меншою є кількість жителів районних центрів та сіл або селищ (відповідні
показники нами зазначені у підрозділі 2.1 дисертації). Це свідчить про те, що хулігани
вчиняють кримінальні правопорушення, як правило, в тому ж населеному пункті, де і
проживають. Водночас кількість «гастролерів» (осіб, які вчиняють злочин поза межами
населеного пункту, в якому мешкають) серед хуліганів складає 20,2% (Додаток Д).
Морально-психологічні риси особистості злочинця. Ці риси, розкриваючи
внутрішній зміст особи, ціннісні орієнтації, переконання, світогляд, темперамент,
емоційність, специфіку мислення, уподобання, стереотипи, психічні аномалії (що
виключають осудність) дозволяють більш повно її охарактеризувати [98, с. 106].
Відомості про морально-психологічні риси особистості злочинця отримують за
результатами опитування засуджених. Водночас в матеріалах кримінальних проваджень
стосовно цього питання також міститься певний обсяг інформації.
Відповідно до характеристик з місця проживання, що були у матеріалах кримінальних
проваджень, 58,3% хуліганів характеризуються позитивно, 17,7% – задовільно, 6,7% –
негативно, відомості щодо 17,3% осіб були відсутні. Відповідно до характеристик з місця
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роботи/навчання 20,8% засуджених характеризуються позитивно, 3,2% – задовільно, 2,3% –
негативно, щодо 73,7% інформація відсутня (Додаток Д).
Схильність до вживання алкоголю є характерною рисою хуліганів (повторимо, 71%
аналізованої категорії осіб, від загальної кількості засуджених-хуліганів, вчинили злочин у
стані алкогольного сп’яніння – див. Додаток Д. Зазначений показник, безперечно, викликає
певний кримінально-правовий інтерес в аспекті призначення покарання. Так, вчинення
особою кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння враховується судом
як обставина, що обтяжує покарання.
Також встановлено, що на момент вчинення злочину 1,5% (від загальної кількості
засуджених) перебували на обліку з діагнозом «розлад психіки і поведінки внаслідок
вживання алкоголю» в спеціалізованих лікувальних установах, 1,5% – з діагнозом
«хронічний алкоголізм» (Додаток Д).
Взагалі нетипове для хуліганів – наркоманія. Нами не було виявлено жодної особи, яка під
час вчинення злочину перебувала у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших
одурманюючих засобів. Водночас 2% засуджених хуліганів перебували на обліку через розлади
психіки і поведінки внаслідок вживання опіоїдів, канабіоїдів чи стимуляторів із наявним
синдромом залежності (Додаток Д).
Варто зазначити про стан психічного здоров’я винуватих: 93,1% засуджених були
психічно здоровими, 6,9% мали/страждали на психічні захворювання чи розлади (Додаток Д).
Кримінально-правові ознаки. Ці ознаки є важливим критерієм для оцінки визначення
ступеня суспільної небезпеки особистості злочинця та необхідним елементом її структури.
Ними охоплюється інформація про наявність, кількість та характер попередніх судимостей,
сукупність кримінальних правопорушень, співучасть, тривалість злочинної діяльності,
причини припинення такої діяльності, обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання,
вид та міру покарання [20].
Попередні судимості. Нами з’ясовано, що ніколи не притягались до кримінальної
відповідальності раніше та не були судимими 60,6% осіб, засуджених за хуліганство;
водночас значна частина – 33,3% мали не зняту чи не погашену судимість; під час іспитового
строку, встановленого судом під час звільнення від відбування покарання з випробуванням за
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вчинення попереднього злочину (не хуліганства) вчинили хуліганство (новий злочин) 9,0%
осіб; у 6,1% засуджених судимість була погашена чи знята9 (Додаток Д).
Щодо кількості попередніх судимостей слід зазначити, що 22,0% осіб мали одну судимість,
5,5% – дві, 3,2% – три, 1,3% – п’ять, 0,8% – чотири, 0,4% осіб – шість судимостей (Додаток Д).
Нами встановлнено, що від моменту засудження за попередній злочин 8,8% хуліганів
вчинили новий злочин упродовж року, 4,8% – упродовж двох років, 4,2% – упродовж трьох
років (Додаток Д). Наведене свідчить, що чим менший проміжок часу, який минув від
моменту засудження за попередній злочин до вчинення хуліганства, тим більше особа схильна
до вчинення нового злочину.
Ці показники можуть свідчити про певну недосконалість роботи органів пробації при
виконанні покладених на них завдань (визначених ч. 1 ст. 6 Закону України «Про пробацію»).
За характером попередніх судимостей, за злочини проти власності засуджувались 17,1%
хуліганів; за злочини проти громадського порядку та моральності – 6,7%; за злочини у сфері
обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та злочини
проти здоров’я населення – 5,8%; за злочини проти життя та здоров’я особи – 2,3%; за
вчинення інших злочинів – 4% (Додаток Д).
Сукупність кримінальних правопорушень. Тільки за вчинення хуліганства, тобто за
відсутності в діях сукупності злочинів, засуджено 76% осіб. Водночас нерідко хуліганство
супроводжувалось вчиненням злочинів проти життя і здоров’я (18,6% проваджень), злочинів
проти власності (16,7% проваджень), злочинів проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (3,7% проваджень) (Додаток Д).
Співучасть. Встановлення цієї ознаки важливе для характеристики особи хулігана в
аспекті встановлення ролі, яку він виконував під час вчинення злочину, а також висвітлення
його активності у відповідній групі. Виявлено, що 67,4% злочинів вчинено одноособово, а
32,6% – групою осіб (Додаток Д).
Загальна кількість осіб, які вчинили злочини у співучасті, становить 46,1% від загальної
кількості засуджених (Додаток Д). Ці особи мали роль виконавців кримінального
правопорушення.

Примітка. Сума наведених показників перевищує 100%, оскільки особи, звільнені від
відбування покарання з випробуванням за вчинення попереднього кримінального
правопорушення, також належать до осіб, що мають не зняту чи не погашену судимість.
9
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Нами вже зазначалось, що винуваті зазвичай здійснювали спонтанні та неузгоджені між
собою дії, тому виявити активність хуліганів у злочинній групі досить складно. Разом із тим
нами встановлено, що 32,0% осіб можна назвати активними учасниками, 7,6% –
другорядними особами, 6,6% – лідерами (Додаток Д).
Тривалість злочинної діяльності. Під час вивчення матеріалів кримінальних справ
вдалося встановити, що вчинення злочину тривало: 5 – 15 хвилин (10,5% злочинів), 15 – 30
хвилин (8,9%), 30 – 60 хвилин (2,5%), 1 – 3 години (1,9% злочинів) (Додаток Д). Інформація
про тривалість хуліганських дій щодо 76,2% злочинів у матеріалах кримінальних проваджень
була відсутня.
Засудженим у більшості випадків інкримінувався один епізод хуліганства (94,7%),
рідше – два (3,8%) чи три (1,5%) епізоди (Додаток Д).
Причини припинення злочинної діяльності. Нами виявлено, що 37,3% хуліганів
самостійно припинили злочинну діяльність. Через обставини, що від них не залежали,
припинили злочинні дії 62,7% засуджених. До таких обставин належали, наприклад, вчасне
прибуття працівниками правоохоронних органів на місце вчинення злочину або затримання
хулігана (19,3%), активні дії очевидців вчинення злочину (15,6%), втеча потерпілого (5,5%)
(Додаток Д).
Обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання. Відповідно до ст. 65 КК
особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне
й достатнє для її виправлення та запобігання новим кримінальним правопорушенням,
враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням
особи винного та обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання. Врахування цих
обставин має значення для індивідуалізації покарання та є важливим елементом, який
дозволяє суду під час постановлення вироку більш повно оцінити особу винного та
призначити справедливе покарання. Для кримінологічних досліджень така інформація є
цінною, оскільки свідчить про стійкість антисуспільної спрямованості особи, її ставлення до
вчиненого кримінального правопорушення [206].
Із досліджених нами вироків вбачається, що судами враховувались обставини, які
пом’якшують покарання, зокрема передбачені ст. 66 КК: щире каяття (62,5%), активне
сприяння розкриттю злочину (11%), добровільне відшкодування завданої шкоди (15,4%),
вчинення злочину неповнолітнім (9,3%), з’явлення із зізнанням (1,7%) (Додаток Д). Також
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судами враховувались обставини, які характеризують особу винного, не зазначені в ст. 66 КК
(позитивні дані про особу, наявність постійного місця проживання молодий вік, наявність
неповнолітніх дітей, стан здоров’я, відсутність тяжких наслідків, часткове визнання вини
тощо).
Загалом практика врахування судами окремих обставин такими, що пом’якшують
покарання викликає заперечення у зв’язку із відсутністю відповідного обґрунтування у
вироках. Як слушно зазначає О. П. Горох, «часто суди помилково встановлюють щирість
каяття винних там, де винуваті після вчинення ними злочинів проти особи та протягом
провадження у справі не виявляли бажання виправити ситуацію, яку вони створили своїми
неправомірними діями (надати медичну допомогу, викликати швидку допомогу, бодай
вибачитися за вчинене, відшкодувати завдані збитки)» [106, с. 210]. Наведений висновок
підтверджується і отриманими нами даними. Як видно обставиною, що пом’якшує
покарання понад половини засуджених за хуліганство визнано щире каяття, проте тільки
15,4% винних добровільно відшкодувало заподіяну злочином шкоду.
Обставинами, що обтяжують покарання судами, як правило, визнавалися: вчинення
злочину особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння (71,0%), рецидив злочинів
(7,8%) (Додаток Д).
Покарання (вид та міра). Ця ознака становить інтерес в аспекті вжиття судами
необхідних заходів для виправлення особи та оцінки суспільної небезпеки вчиненого
кримінального правопорушення.
Найчастіше за вчинення хуліганства (ст. 296 КК) призначалося покарання у виді
позбавлення волі на строк від 2 до 5 років (30,0%) та до 2 років (22,3%); покарання у виді
обмеження волі на строк до 2 років було призначено 22,9% засуджених, а від 2 до 4 років –
5,6%; штраф було призначено 5% хуліганів; арешт призначено 4,4% винних (Додаток Д).
Були звільнені від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК 54,0%
осіб, засуджених до покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк не більше
п’яти років.
На нашу думку, потребує більш детального вивчення доцільність застосування цього
виду звільнення від відбування покарання щодо засуджених за ст. 296 КК.
На думку 295 опитаних нами працівників правоохоронних органів, найбільш
ефективними для виправлення хуліганів, можуть бути покарання у виді громадських робіт
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(38,9%), виправних робіт (36,1%), арешту (31,4%), штрафу (24,7%); позбавлення волі (23,0%),
обмеження волі (17,6%)10 (Додаток Д).
Аналіз наведених даних структури особистості злочинця дозволяють дійти висновку,
що типовим хуліганом є: чоловік віком від 19 до 30 років, громадянин України, українець,
неодружений, який не має на утриманні неповнолітніх дітей; особа з повною загальною
середньою чи професійно-технічною освітою, яка не працює і мешкає у місті (обласному
центрі) та не має судимості, позитивно характеризується, схильна до вживання алкогольних
напоїв, психічно та фізично здорова; вчиняє хуліганські дії, як правило, самостійно, не
контролюючи власні емоції, з метою ствердження свого патологічного «Я», тобто «слабкого
Его», на шкоду іншим людям, інтересам громади, суспільства держави [22].
Вивчення злочинців не буде повним і результативним, якщо не систематизувати
отримані про них дані за певними критеріями. Як слушно зазначає В. М. Гринчак, боротьба зі
злочинністю не може орієнтуватися лише на індивідуальну неповторність кожної особи,
водночас вона повинна враховувати неоднорідність контингенту злочинців. Ця проблема
розв’язується шляхом розподілу злочинців на окремі групи і типи, що досягається за
допомогою класифікації та типології [240, с. 101].
Кримінологічна

характеристика

особистості

злочинця-хулігана

дозволяє

конкретизувати структурні елементи особистості, шляхом формування типології
злочинців–хуліганів.
Слід відмітити, що нами не знайдено жодного вітчизняного кримінологічного
дослідження, у якому б висвітлювалось питання типології злочинців-хуліганів (ні за
радянських часів, ні за часів незалежності України). Єдиним виявленим дослідженням, яке
хоча б дотично стосувалось цього питання, є соціологічна праця П. М. Артьомова,
присвячена субкультурі футбольних хуліганів. На основі аналізу поведінки футбольних
уболівальників різних європейських країн автором запропоновано типологію відвідувачів
футбольних матчів, а також охарактеризовано стилістичні особливості європейських
навколофутбольних практик [13, с. 11].

Примітка. На окремі питання респонденти давали декілька відповідей, тому сума деяких
показників може перевищувати 100%.
10
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У зарубіжних дисертаціях таких авторів, як М. А. Агаджанян [2, с. 159], М. Д. Давітадзе
[114, с. 8], А. Ю. Еркубаєва [140, с. 11], А. Ф. Матюнін [262, с. 18], Д. В. Тарсюк [376, с. 23]
питання типології злочинців-хуліганів висвітлювалось.
Типологія осіб, що вчинили злочин, здійснюється шляхом їх розподілу на групи за
ознаками, що зумовлюють злочинну поведінку. Підставою для проведення такої типології
мають бути найістотніші ознаки осіб злочинців, які узагальнюють виявлені під час
проведених кримінологічних досліджень основні закономірності формування злочинної
спрямованості особистості таких осіб, відповідні детермінаційні зв’язки.
Цій тематиці присвячено багато наукових робіт таких вчених, як: Ю. М. Антонян та
В. Є. Емінов [12], В. М. Гринчак [240], А. І. Долгова [134], К. Є. Ігошев [158], А. П. Закалюк
[149], С. В. Познишев [309], О. Б. Сахаров [356] та ін.
Праці зазначених вчених переважно стосуються питання щодо загальної типології
злочинців, яка охоплює сукупність усіх осіб, що вчинили кримінальні правопорушення. Для
розроблення типології злочинців, що вчинили окремі види кримінальних правопорушень
(зокрема хуліганів), вони є недостатньо інформативними, оскільки не враховують специфіку
контингенту відповідного виду злочинців, водночас створюють необхідну методологічну
основу для таких наукових досліджень.
Одним з найбільш поширених підстав побудови типології злочинців у кримінологічній
науці є критерій ступеня глибини та характеру антисуспільної спрямованості таких осіб, який
ми і пропонуємо використати.
За критерієм ступеня глибини антисуспільної спрямованості осіб (за показниками
тривалості і стійкості злочинної поведінки), які вчинили кримінальне правопорушення,
передбачене ст. 296 КК, можна поділити на злісних, нестійких та казуальних (випадкових).
Здійснюючи таку типізацію хуліганів слід враховувати ціннісну орієнтацію особи та
тривалість злочинної діяльності.
1. Злісний тип хулігана. Такі хулігани є найнебезпечнішими. За нашим дослідженням їх
частка складає 11,4%. До таких злочинців належать особи, які мають незняті та непогашені
судимості (більше двох) за вчинення умисних злочинів, зокрема і хуліганства. Вчинення
хуліганства стало для них логічним продовженням вже існуючої злочинної кар’єри,
своєрідним доповненням свого «послужного списку», який вже містив неодноразові
судимості за вчинення насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, корисливих
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злочинів проти власності, злочинів проти громадського порядку та моральності, злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших
злочинів проти здоров’я населення тощо. Такі особи ігнорують правові та моральні норми,
які не є для них поведінковим орієнтиром у житті. Невизнання та недотримання ними
визнаних у суспільстві правил поведінки свідчить про їх соціальну дезадаптацію. Злісним
злочинцям складно пристосуватись до правосвідомого способу життя, вони тяжіють до
маргінального соціуму, а тому їх виправлення є вкрай складним завданням. Через
викривлення моральних та психологічних властивостей у таких осіб відсутня повага до
суспільства, встановлених у ньому прави поведінки, а також здоров’я та власності інших осіб.
2. Нестійкий тип хулігана. Особи, що належать до даного типу, вчиняють хуліганство у
зв’язку із збігом життєвих обставин (віктимна поведінка потерпілого, конфліктна ситуація
тощо), за яких критична ситуація була спровокована сторонніми чинниками. За таких
обставин злочинці через відсутність чітких моральних орієнтирів, виправдовують
протиправність своїх дій, дають їм позитивну оцінку, вину заперечують та перекладають її на
інших. Як правило, такі особи посередньо характеризуються за місцем проживання, схильні
до протиправної поведінки (притягались до адміністративної відповідальності або до
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів невеликої тяжкості, вчиняли
протиправні дії, які залишились поза увагою правоохоронних органів). До цього типу можна
віднести 53,1% хуліганів. Для цього виду злочинців вчинення дій, що грубо порушують
громадський порядок, є еволюційним розвитком їх попередньої протиправної діяльності.
Водночас вчинення ними злочину не може свідчити про наявність у них критично
викривленого уявлення про суспільні цінності, стійкість злочинних установок та абсолютну
деформованість особистості. Такі особи ще здатні виправитись завдяки страху бути
притягнутим до кримінальної відповідальності.
3. Казуальний (випадковий) тип хулігана. Для цього типу злочинців характерним є
вчинення протиправних дій уперше, на фоні раптово виниклої екстремальної життєвої
ситуації, усупереч наявних у таких осіб загалом позитивних установок та дотримання
добропорядного способу життя. Такі особи, зазвичай, позитивно характеризуються за місцем
проживання, роботи чи навчання, мають стійкі соціальні зв’язки, місце роботи та сім’ю.
Злочинці цього типу зазвичай відразу визнають вину за вчинене, щиро розкаюються, активно
сприяють правоохоронним органам у розкритті злочину, добровільно відшкодовують
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завдану шкоду. Нерідко таких осіб суд звільняє від кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, з передачею на поруки (ст.ст. 45–47
КК). За результатами вивчення кримінальних справ встановлено, що частка казуальних
злочинців складає 35,5%. Ураховуючи специфіку досліджуваного кримінального
правопорушення, було б неправильним стверджувати, що особи, які його вчинили, мають
виключно позитивні особистісні якості. Звичайно, їм притаманні і негативні риси, які
виразились у вчиненні протиправних дій, проте лише завдяки ситуації, що передувала
вчиненню кримінального правопорушення та/або під час його вчинення.
Погоджуємось із думкою С. Б. Алімова стосовно того, що особа з переважно
позитивною соціально-моральною орієнтацією, опинившись в нетиповій для неї ситуації
«спокуси», може вчинити протиправний (злочинний) вчинок лише за якісного збігу із
характером ситуації не тільки існуючих у неї поглядів, а й спрямування одного з домінуючих
у цей час мотивів поведінки. Без такого подвійного збігу (що особливо збільшує випадковість
злочину) злочин не відбудеться [5, с. 56].
На нашу думку, наведена типологія злочинців-хуліганів сприятиме виявленню причин
та умов вчинення хуліганства, розробленню заходів запобігання цьому виду кримінальних
правопорушень.

Висновки до розділу 2
У розділі 2 дисертації здійснено кримінологічну характеристику хуліганства на підставі
таких кримінологічних показників, як: кількісно-якісні показники (рівень злочинності та
судимості, динаміка, структура, «ціна» та «географія» такого виду злочинності), латентність,
особистість злочинця. Додатково розглянуто кримінологічно значущі показники часу
вчинення кримінального правопорушення, складів інших кримінальних правопорушень, що
вчиняються з хуліганством у сукупності.
На підставі аналізу статистичної інформації МВС України та Офісу Генерального
прокурора за 2010–2019 рр. щодо стану злочинності, ДСА України щодо результатів
розгляду матеріалів кримінальних проваджень, Державної служби статистики України щодо
демографічних показників, результатів вибіркового вивчення матеріалів архівних
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кримінальних проваджень за ст. 296 КК та експертного опитування працівників поліції
встановлено таке.
Досліджуючи показник рівня злочинності, виявлено, що показник хуліганства у
загальному масиві усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень є незначним (0,4%),
проте прослідковується динаміка зростання частки хуліганств у загальній системі
злочинності (від 0,3% у 2010 році до 0,8% у 2019 році). Показники рівня судимості складають
42,5% відносно кількісті зареєстрованих повідомлень про вчинення злочинів, та 79,8% щодо
кількості осіб, яким повідомлено про підозру за вчинення відповідних дій. Це свідчить про те,
що менше половини зареєстрованих злочинів за ст. 296 КК одержують належну
кримінально-правову оцінку.
Вивчаючи динаміку хуліганства, виявлено, що вчинення хуліганських дій зменшилось
майже втричі, визначено передумови такого стану.
Виявлено відносні показники коефіцієнтів злочинної інтенсивності та злочинної
активності населення; засвідчено поступове їх зменшення упродовж останніх десяти років (з
2,01 у 2010 р. до 0,8 у 2019 р. та з 1,53 у 2010 р. до 0,29 у 2019 р. відповідно).
Результати вивчення рівня латентності хуліганства ілюструють, що цей рівень є
високим. Виявлено причини латентності хуліганства шляхом аналізу її видів (природна
латентність, штучна латентність, «граничні ситуації»).
Досліджено питання щодо місця хуліганства в загальній системі злочинності,
характеризуючи його за допомогою семи окремих класифікаційних критеріїв. За родовим
об’єктом хуліганство належить до кримінальних правопорушень проти громадського
порядку; за формою вини – до умисних кримінальних правопорушень; за мотивацією
злочинної поведінки – до агресивних кримінальних правопорушень; за критерієм вчинення
кримінального правопорушення одноособово чи у співучасті – до кримінальних
правопорушень, що найчастіше вчиняються одноособово; за контингентом злочинців – до
кримінальних правопорушень, що вчиняються чоловіками, молоддю, безробітними,
неодруженими, особами, які в момент вчинення кримінального правопорушення перебували
у стані алкогольного сп’яніння; за регіональною ознакою – до міських кримінальних
правопорушень; за територіальною ознакою – до кримінальних правопорушень, що
вчиняються здебільшого у громадських місцях.
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Визначено «ціну» хуліганства за допомогою аналізу матеріальних наслідків вчинення
цього кримінального правопорушення.
Дослідженням часу вчинення хуліганства засвідчено, що пік вчинення цього
кримінального правопорушення припадає на нічний час, за днями тижня найчастіше
вчиняється у вихідні дні та п’ятницю.
Також встановлено, що одночасно із вчиненням хуліганства найчастіше вчиняються
кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи (умисне тяжке тілесне
ушкодження) та проти власності (грабіж).
На підставі дослідження складових структури особистості злочинця-хулігана
(соціально-демографічних і морально-психологічних рис; кримінально-правових ознак
хуліганів) сформовано сучасний кримінологічний портрет особи такого злочинця.
Запропоновано типологію хуліганів за критерієм ступеня глибини антисуспільної
спрямованості осіб (за показниками тривалості і стійкості злочинної поведінки), які вчинили
кримінальне правопорушення, передбачене ст. 296 КК.
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РОЗДІЛ 3
КРИМІНОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ХУЛІГАНСТВА
ТА ЗАПОБІГАННЯ ЦЬОМУ ЯВИЩУ
3.1. Причини та умови вчинення хуліганства
Детермінація злочинності є одним із найскладніших об’єктів пізнання кримінологічної
науки, його встановлення є ключовим для досягнення головної мети кримінології –
розроблення ефективних заходів запобігання злочинності.
Детермінація будь-якого соціального феномена зачіпає значне коло суспільних
відносин, процесів, які є предметом багатьох суспільних наук. На думку А. П. Закалюка,
розв’язання проблеми детермінації, включаючи проблему детермінації злочинності, потребує
знання основ детермінації суспільних процесів, утворень, суспільної діяльності, які наводять
філософія та психологія, а також соціологія та соціальна психологія [149, с. 184].
Кримінологічне вивчення детермінації злочинності базується на методології теорії
діалектики, основним постулатом якої є твердження про суцільні взаємовплив та взаємодію
об’єктів світу в різний спосіб та різними формами. У науці це явище визначається категорією
«детермінізм» (філософське вчення про універсальний діалектичний взаємозв’язок і
взаємозумовленість предметів і явищ природи та суспільства, що утворюють цілісність
навколишнього світу, забезпечують його зміни та розвиток) [99, с. 26, 69].
Для будь-якої сфери відносин, структурної організації її системи притаманні особливі
закономірності, форми детермінації і рівні причинності. Людська поведінка не є винятком. І в
даному випадку ми стикаємося як з динамічними, однозначними закономірностями, що
характеризуються жорстким причинним зв’язком, так і з закономірностями імовірнісностатистичного типу. Особливість причинної обумовленості людської поведінки полягає в
тому, що вона виступає не просто як наслідок безпосереднього впливу численних
об’єктивних і суб’єктивних факторів, а як результат складного процесу, в якому зовнішні,
об’єктивні обставини діють через внутрішні умови. Дія людини в будь-якому прояві ніколи
не буває результатом впливу тільки одного фактору. Внутрішні умови, які б вони не були
значні, самі по собі, без конкретних обставин, не можуть утворити мотив і породити
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суспільно небезпечний намір. Так само і зовнішні обставини не можуть породжувати
суспільно небезпечну поведінку, якщо відсутні відповідні внутрішні умови [86, с. 48–50].
Тематика детермінації злочинності відображена у працях таких вчених, як:
О. М. Бандурка та Л. М. Давиденко [39], Б. С. Волков [86, с. 48–50], Я. І. Гілінський [91],
В. В. Голіна [95], І. М. Даньшин [125], А. П. Закалюк [149, с. 184], В. М. Кудрявцев [222],
Н. Ф. Кузнєцова

[236],

А. А. Музика,

С. Р. Багіров

[275],

С. І.

Нежурбіда

[290],

М. Д. Шаргородський [443] та ін.
Не зважаючи на важливість теми детермінації для кримінологічного пізнання
злочинності та наявність значної кількості наукових праць за цією темою, на сьогодні вона є
однією з найпроблемніших у кримінологічній теорії.
Проблеми, пов’язані із детермінацією злочинності, – як зазначав І. М. Даньшин, – і досі
не знайшли свого вирішення та є дискусійними [125]; «існує багато висловлювань, теорій і
концепцій про те, що ж визначає та обумовлює існування і відтворення злочинності.
Створене становище є наслідком різних методологічних підходів і посилок, з яких виходять
автори та прихильники цих теорій і концепцій» [125].
Види детермінації різноманітні: причинна, обумовлююча, кореляційна, функціональна,
зв’язок станів, системно-структурна та ін. У філософській літературі зазначається, що існує
понад 30 видів детермінації. До системи криміногенної детермінації належать такі
детермінанти: причини, умови, корелянти. Між ними можуть бути різні зв’язки: причиннонаслідковий, причинно-обумовлююча кореляція, функціональна залежність, зв’язок станів,
структурно-системна та ін. Криміногенна детермінація охоплює всі три види детермінації за
часом: детермінація минулим, сьогоденням і майбутнім і є різновидом соціальної,
статистичної (ймовірнісної), ідеально-цільової детермінації [236, с. 11].
У кримінологічній науці існує багато підходів до пояснення причинності. А. І. Долгова
серед них виокремлює: кондиціоналістський (умовний), традиційний, традиційнодіалектичний, інтеракціоністський [202, с. 252–260]. Коротко їх розглянемо.
За кондиціоналістського (умовного) підходу, під причиною розуміються необхідні і
достатні умови певного наслідку, або, сукупність обставин, за яких мав місце наслідок.
Йдеться саме про обставини чи фактори, а не про причини чи умови. За цього підходу
практично не аналізується характер, механізми взаємозв’язку окремих факторів, обставин зі
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злочинністю, тобто у якому зв’язку (причинному, функціональному чи іншому) перебувають
ці фактори та явища між собою [202, с. 252, 255].
Відповідно до традиційного підходу причиною певного наслідку (злочину, злочинності)
є зовнішній силовий вплив (фізичний або психічний). Частіше за все з традиційним підходом
стикаємося при аналізі причин конкретного злочину чи окремих видів злочинності [436]. Цей
підхід у кримінологічних дослідженнях у чистому виді не застосовується, оскільки він не
може пояснити походження зовнішнього силового впливу, а тому він поєднується з іншими
підходами [202, с. 257].
За традиційно-діалектичним підходом, причина визначається як явище, що породжує
наслідок [201, с. 124]. Цей підхід, не охоплюючи усього механізму причинного комплексу,
все ж таки виділяє у ньому об’єктивні та суб’єктивні фактори, одночасно представляючи їх
вплив як послідовний та односторонній [202, с. 258].
Інтеракціоністський підхід (підхід до причинності з позиції взаємодії) пропонує
визначати причинами взаємодію об’єктивного і суб’єктивного факторів соціального
середовища і людини, зовнішньої і внутрішньої сторін процесів і явищ [202, с. 260].
Не долучаючись до наукової дискусії про обумовленість злочинності, зауважимо, що
підтримуємо концепт, за яким найважливішими серед детермінант щодо впливу є причини,
які продукують одне явище іншим, та умови, що сприяють формуванню причини або її
реалізації [149, с. 191]. На нашу думку, такий підхід є найбільш прийнятним, оскільки він
враховує як зовнішні умови, так і індивідуальні характеристики особи, що проявляються під
час криміногенної ситуації та певною мірою провокують її настання.
Як визначає А. П. Закалюк, детермінація злочинності – це вся сукупність явищ, процесів,
фактів, проявів, з якими вона взаємопов’язана, та якими вона обумовлена [149, с. 184].
Відповідно до існуючих теорій детермінації злочинності причиною називають явища (системи),
які породжують, продукують інші явища (системи) – наслідки [149, с. 187]. Умови, на думку
А. П. Закалюка, – це різноманітні явища, процеси, обставини, що сприяють (або створюють
можливість) виникненню та прояву причини, яка породжує наслідок реалізації [149, с. 188].
Погоджуємось із думкою А. І. Долгової про те, що не існує якоїсь загальної, «основної»,
«головної» причини, яка б вичерпно пояснювала походження злочинності в конкретних
умовах та в усьому її розмаїтті [202, с. 234]. Вчена зазначала, що не можна розраховувати
також на створення будь-якого універсального «каталогу причин». У кримінологічній
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літературі наводяться дані про найбільш поширені, типові обставини, що породжують
злочинність. Проте в різних своїх поєднаннях і проявах такі обставини можуть породжувати
різні види злочинності, по-різному визначати її якісні та кількісні характеристики [202,
с. 234]. Тому слід завжди проводити аналіз конкретних умов життєдіяльності людей у різних
регіонах, зміни цих умов, а також попередній стан злочинності [202, с. 234].
У кримінологічній літературі існує низка концепцій щодо визначення причин
конкретного злочину. Зокрема визначається, що злочин породжують: 1) негативні соціальні
явища і процеси, під впливом яких у особи виникають антисуспільні погляди, звички,
установки, що втілюються у кримінальну мотивацію і внутрішню готовність до протиправних
дій (причина злочину лежить у площині соціального середовища); 2) сам злочинець, а саме
дефектність інтелектуальної, вольової та емоційної структур його особистості (уроджені і
набуті риси та властивості особи у складній взаємодії породжують кримінальну мотивацію і
рішучість на вчинення злочину за певної життєвої ситуації); 3) взаємодія криміногенних
факторів соціального середовища й антисуспільних властивостей особи [99, с. 103].
Перший та третій концепти викликають заперечення. Так, будь-які негативні соціальні
явища і процеси, під впливом яких в особи виникають антисуспільні погляди, можна визнати
умовами вчинення злочину; вони безпосередньо не можуть викликати в особи потяг до його
вчинення, проте можуть відігравати роль «сприятливого фону». Взаємодія криміногенних
факторів соціального середовища та антисуспільних властивостей особи є складовим
елементом формування злочинної мотивації, а тому процес такої взаємодії не може
вважатися причиною вчинення злочину.
Для встановлення причин хуліганства нам імпонує друга концепція. Тільки вади
людської природи особи можуть бути причиною вчинення злочину. Саме через негативні
риси її особистості формується антисоціальна установка до вчинення злочину.
На думку О. М. Костенка, «причинами злочинів завжди є чинники, що формують в особи
комплекс сваволі та ілюзій, тобто соціопатизують особу, а усі інші чинники, що беруть участь
у породженні злочину, відіграють роль умов, що сприяють злочинному прояву комплексу
сваволі та ілюзій. Умовами можуть бути як соціальні, так і біологічні чинники» [192].
Головкін Б. М. вважає, що «під причиною злочинності необхідно розуміти –
криміногенну деформацію суспільної свідомості у виді антисоціальних поглядів, звичаїв,
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традицій, установок, що за певних умов закономірно породжують злочинність як свій
наслідок» [104].
А. Ф. Зелінський одозначно точно визначив: «Людські пороки завжди були і
залишаються найближчою та визначальною причиною усіх видів антисоціальної поведінки,
у тому числі і злочинної». Найпершими причинами злочинності є суб’єктивні фактори:
психічна неврівноваженість, ниці пристрасті, прагнення влади, агресивність, корисливість,
бездуховність, конформізм тощо [153, с. 47, 48].
Отже, причина вчинення злочину криється у самій людині, тобто у вадах людської
природи, її недосконалості. Саме людина, властивості її особистості зумовлюють вчинення
злочину. Жодні зовнішні чинники (фактори), породжені оточуючим середовищем (сім’єю,
колективом, станом економіки, рівнем зайнятості населення, станом правоохоронної
системи), не можуть визнаватися як причина, за якої людина обрала злочинну форму
поведінки, що має наслідком вчинення злочину. Зазначені та інші зовнішні фактори належать
до умов вчинення кримінально караного діяння.
Антисуспільні риси особистості, що створюють у свідомості особи негативні ціннісні
переваги, є підставою для формування мотивації злочинної поведінки, що детермінує
хуліганство.
«Мотивація злочинної поведінки» та «мотив кримінального правопорушення» є
поняттями взаємопов’язаними, однак не тотожними. Якщо мотивацію злочинної поведінки
можна визначити як процес виникнення й оформлення сукупності спонукальних причин, що
призвели до вчинення злочину [99, с. 89], то мотивом є більш вузьке поняття, це відносно
відокремлений інтегральний психічний утвір, який спонукає особу до вчинення суспільно
небезпечного діяння та є його підставою [355, с. 14, 34]. Отже, мотив кримінального
правопорушення є кінцевим результатом, загальним уособленням мотивації злочинної
поведінки. Мотивація порівняно з мотивом є первинною.
Саме через мотивацію поведінки у свідомості індивіда відображаються актуально
значимі для нього явища зовнішнього світу, здійснюється переробка інформації на основі
специфіки особистості і визначається в результаті цього мотив (мотиви) злочину,
відбувається узгодження їх зі змістом майбутньої діяльності в цілому й окремих дій,
формується вибір способу поведінки для досягнення мети шляхом вчинення злочину. Отже,
мотив є елементом мотивації, спонукання, що знаходиться у сфері свідомості та
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використовується особистістю як основа для прийняття рішення про злочинну поведінку і,
відповідно, здійснення певного поведінкового акту (злочину) [259].
Мотивація хуліганства, будучи уособленням наявних у людини антисоціальних
поглядів та установок, є саме тим внутрішнім чинником, який формує мотив явної неповаги
до суспільства та спонукає до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вивчення матеріалів кримінальних справ нами виокремлені негативні
особистісні риси хуліганів, що відображають стійкі індивідуальні властивості, – як одного з
ключових факторів формування мотивації хуліганської поведінки. До таких рис
аналізлованої категорії злочинців можна віднести їх агресивність, імпульсивність, егоїзм,
негативізм, фанатизм.
Агресивність – це стійка риса особистості, що проявляється в готовності до агресивної
поведінки, виражається у прагненні до наступальних або насильницьких дій, спрямованих на
нанесення ушкоджень або на знищення об’єкта наступу [441, с. 8]. Така негативна риса
яскраво проявляється під час вчинення хуліганських дій. Злочинці байдужі до страждань
(моральних та фізичних) інших людей, навпаки, вони прагнуть їх завдати (шляхом вчинення
грубих, безжальних та деспотичних дій), отримати внутрішнє задоволення від цього.
Імпульсивністю є особливість поведінки людини (у стійких формах – риса характеру),
яка виражається у схильності діяти за першого спонукання, під впливом зовнішніх обставин
чи емоцій [348, с. 132]. Поширена риса особистості у хуліганів, які часто вчиняють злочини
спонтанно, без чіткої мети чи наміру, керуються раптово виниклими бажаннями та
примхами. Вони не обдумують свої вчинки, не зважують всі «за і проти», швидко реагують і
настільки ж швидко каяться у вчиненому.
Егоїзм означає себелюбність, надання переваги своїм особистим інтересам перед
інтересами суспільними та інтересами інших людей [441, с. 116]. Егоїзм проявляється в
упертості та неприйнятності всього; зосередженості на власному «Я»; завищеній самооцінці
та вірі у власну неперевершеність; низькій мотивації займатись суспільно-корисними
справами; схильності до ілюзій, залежностям будь-якого роду (алкоголь, наркотики,
соціальні мережі тощо); зниженні (до повної відсутності) моральних критеріїв оцінки своїх
вчинків. Під час хуліганства така риса проявляється у бажанні привернути до себе увагу
будь-яким способом (зокрема і протиправним), зневажливому ставленні до інтересів, прав і
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свобод інших осіб, виправданні власних протиправних вчинків будь-якими іншими
чинниками, а не власними діями.
Негативізм – це прагнення діяти неодмінно всупереч позиції пануючої більшості, за
будь-яку ціну й у всіх випадках утвердити протилежну точку зору. Крім клінічних випадків
безглуздого опору, негативізм як ситуативна реакція або особистісна риса зумовлений
потребою суб’єкта в самоствердженні, у захисті свого «Я», а також є наслідком
сформованого егоїзму суб’єкта і його відчуження від потреб та інтересів інших людей [441,
с. 219, 281]. Під час вчинення протиправних дій, що грубо порушують громадський порядок,
негативізм проявляється передусім в установці особи на заперечення встановлених вимог у
суспільстві щодо норм спілкування та поводження з іншими людьми; це призводить до
вчинення показових протиправних дій, спрямованих на знецінення існуючих правил.
Фанатизм – жагуча відданість своїм переконанням, поєднана з крайньою нетерпимістю
до чужих поглядів і прагнень. Такі особи знаходять підтримку у взаємному визнанні, їм
характерна підвищена емоційність, некритичне ставлення до будь-якої інформації, що
підтверджує їхні погляди, неприйняття критики, навіть доброзичливої [441, с. 566]. Ця риса
притаманна хуліганам – представникам різних субкультур (панки, скінхеди тощо), учасникам
угруповань «за інтересами» (клуби футбольних фанатів). Фанатизм характерний для осіб
молодого віку, які не знаходять підтримки у соціумі та долучаються до кола однодумців.
Поділяючи правила групи (часто асоціальні), вони отримують визнання та здобувають
авторитет, виправдовуючи протиправні вчинки «вищою метою». Для них характерна
підвищена емоційність, нездатність критично сприймати інформацію.
Вбачається, що зазначені негативні риси особистості (їх перелік не є вичерпним), – як
кожна окремо, так і в поєднанні з іншими, можуть формувати протиправне прагнення особи
вчинити кримінальне правопорушення.
Слід визнати, що згадані особливості характеру певною мірою можуть бути притаманні
і законослухняним людям, водночас наявні у них позитивні установки не допускають
домінування негативних рис, вони є своєрідним «запобіжником» під час обрання
відповідного виду поведінки, спрямовуючи особу на шлях правомірної.
Крім того, розглядаючи причини злочинності, важливо підкреслити, що суб’єктивноособистісні фактори, які є безпосередніми причинами злочинності (причини першого
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порядку), є наслідком біологічного та соціального наслідування (причини другого порядку),
тісно між собою пов’язані [153, с. 50].
Важко заперечити твердження К. К. Платонова, що такі особистісні риси, як
темперамент, задатки, здібності, обдарованість є біологічно обумовленими [306, с. 125].
З цього приводу постає запитання: чи можуть біологічні чинники особи бути причиною
вчинення кримінального правопорушення?
Антропологічний напрям у кримінологічній науці започаткував італійський вчений
Чезаре Ломброзо (1835–1909), автор теорії про біологічну схильність певних людей до
вчинення злочинів. Він одним із перших в кримінологічній практиці почав застосовувати
метод антропометричних вимірювань. Відповідно до його теорії зовнішні ознаки людини
можуть визначати наявність в неї злочинних схильностей [248]. Теорія Ч. Ламброзо
упродовж тривалого часу піддавалась критиці, водночас із розвитком кримінологічної науки
очевидним стало те, що під час вивчення детермінант злочинності важко ігнорувати певні
біологічні фактори людської поведінки.
Як зазначав С. А. Тарарухін, соціальна природа людини не може розглядатись
ізольовано від її біологічної природи. Водночас важливим є те, яке місце у розвитку
соціальної сутності особистості відводиться соціальному і біологічному (спадковому)
компонентам [374, с. 13].
На думку групи авторів монографії «Особистість злочинця» (1975 р.), біологічні
властивості особистості не можна вважати причинами злочинної поведінки людини; вони
можуть бути умовами, які сприяють або ускладнюють правильне моральне формування
особистості [5, с. 42].
Аналіз наукових джерел не дозволяє однозначно відповісти на запитання щодо ролі
біологічних чинників у злочинній поведінці. Однак проведені дослідження у сфері біохімії,
генетики та психології свідчать про те, що біологічне у людській природі займає не останнє
місце.
Відповідні дослідження переконують у тому, що хуліганами стають не тільки через
недоліки у вихованні та негативний вплив зовнішніх чинників, а й через генетичні фактори.
Так, у 2002 р. вченими університетів Флориди, Айови і Сент-Луїса (США) було виявлено, що
специфічний ген – моноаміноксидаза А (MAOA) – частіше зустрічається у людей, схильних
до агресії. Його назвали «геном воїнів». З’ясовано також, що він притаманний лише
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представникам сильної статі. Цей ген впливає на процес виділення в організмі гормонів
дофаміну і серотоніну, які впливають на настрій і поведінку людини. Такі висновки вчені
зробили, вивчивши аналізи більш ніж 2,5 тисячі членів вуличних банд, що перебували у
закладах позбавлення волі США. Злочинний ген був знайдений практично у всіх обстежених
злочинців. При цьому фахівці встановили, що його носії частіше схильні до особливої
жорстокості, часто із застосуванням зброї [415].
Також фінські вчені визначили генну мутацію, носії якої схильні до імпульсивної і
нерозважливої поведінки в стані алкогольного сп’яніння. Вчені скористалися базою даних
фінських пацієнтів, що страждають від алкоголізму, а також їх родичів. Дослідники звернули
увагу на особливу групу людей, які завжди швидко п’яніють і вчиняють «божевільні»
вчинки, і спробували знайти біологічну основу їх поведінки. У всіх представників групи
виявлено мутацію гену 5-HT2B, що відповідає за рецептор збірки серотонінових рецепторів
типу 2B (останні дозволяють нейронам реагувати на молекули серотоніну). Про дію цих
рецепторів в організмі людини відомо небагато: вчені вважають, що вони пов’язані з
імпульсивною поведінкою. Результати дослідження свідчать про те, що носії мутації і в
тверезому вигляді є нерозважливими, часто страждають від нестачі самоконтролю і
перепадів настрою [463].
Викладене дає підстави стверджувати, що генетичні властивості особи можуть впливати
на її поведінку, водночас, на наше переконання, вони не можуть бути визначальними.
Відомо, що злочинцями не народжується, а стають у процесі життя. Неможна стверджувати,
що дитина, народжена у сім’ї осіб, що зловживають алкоголем та ведуть аморальний спосіб
життя, або/та раніше судимі, приречена на таке ж існування через спадкові передумови.
Свобода вибору – ось, що є визначальним. Тільки особистий вибір людини є рушійним
чинником для вибору способу життя, і генетичні особливості не можуть наперед його
програмувати.
Як вже зазначалось, умовами вчинення злочину є різноманітні фактори, явища,
процеси, обставини, що сприяють (або створюють можливість) виникненню та прояву
причини, яка породжує наслідок реалізації. А. П. Закалюк зазначав, що дія умови на наслідок
опосередкована причиною; дія умови не обов’язкова, а як правило, ймовірна; умова не
породжує наслідок, але вона забезпечує (сприяє, допомагає) прояву та дії причини; без умови
причина може не проявити свою спричинюючу дію [149, с. 188].

167

Сутність умови і її відмінність від причини полягають у тому, що це явище або процес,
які самі по собі не породжують безпосередньо відповідний наслідок, але, супроводжуючи
причину в просторі й часі і впливаючи на неї, забезпечують її розвиток, необхідний для
виникнення й настання наслідку. Інакше кажучи, причина породжує наслідок, а умова цьому
лише сприяє, забезпечуючи можливість дії причини. Практично відокремити причини
злочинності від її умов не завжди легко. Таке відокремлення може застосовуватися щодо
індивідуальної злочинної поведінки, коли з певною ймовірністю можна визначити, що саме
породило вчинок, а що лише його зумовило [249].
Умови, що сприяють криміногенній детермінації, можуть бути суб’єктивними і
об’єктивними. Суб’єктивні умови злочинності породжуються тими самими негативними
моральними і психологічними явищами і особистісними властивостями, що і причини
злочинності. Іншими словами, суб’єктивні причини злочинності об’єктивуються не тільки в
злочинності, а й в умовах, які їй сприяють [153, с. 50]. Тобто суб’єктивними умовами
вчинення злочину є ті чинники, які безпосередньо пов’язані із особою, що його вчиняє, та
обумовлені її оточенням і особистим вибором певного способу життя.
Основними суб’єктивними умовами вчинення хуліганства є такі.
1. Недоліки виховання, що мають наслідком низький рівень культури та правової
обізнаності. Більшість особистісних характеристик та правил поведінки в особи формує її
оточення, насамперед сім’я. Саме батьками, з перших років життя дитини, формуються
засадничі установки дитини щодо ставлення до таких понять, як «добро» і «зло». За умови
викривленого чи байдужого ставлення батьків до виховання, формування у свідомості
дитини уявлення щодо цих понять, може набувати деформованого вигляду та не змінюватись
упродовж всього життя. Таке викривлене розуміння основних категорій суспільного укладу у
подальшому може зумовлювати зневажливе ставлення до існуючих норм моралі, прав інших
людей, та як наслідок – формувати схильність до протиправної поведінки.
На жаль, проблема недоліків виховання не охоплюється виключно категорією так
званих «неблагополучних» сімей, а стосується і нормальних родин, адже нерідко головна
місія сім’ї – забезпечення гідного розвитку дитини у дусі загальноприйнятих у суспільстві
стандартів поведінки, її соціалізація віддається на відкуп вихователів дитячих садків, вчителів
шкіл та викладачів навчальних закладів. Якість освітньо-виховних заходів, що здійснюються
у навчальних закладах різних ступенів нашої держави, можна оцінювати по-різному.
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Водночас нам видається, що якщо виховання дітей – це обов’язок батьків, то забезпечення
мінімального рівня знань у сфері основ правознавства – це прерогатива закладів освіти. Так, в
українських школах правознавство викладається з 9 класу, що має слугувати запорукою
формування в учнів здатності аналізувати, тлумачити, оцінювати і практично реалізовувати
здобуті правові знання. Знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
за вчинення хуліганства (14 років), та кількість засуджених за це кримінальне
правопорушення упродовж 2010–2019 років неповнолітніх осіб (1603 особи, що складає 6,9%
від усіх засуджених), свідчить про необхідність підвищення якісного рівня правових знань у
навчальних закладах.
2. Схильність до вживання алкогольних напоїв. За результатами проведеного опитування
суддів та працівників поліції 63,8%, опитаних вважають, що хуліганство вчиняється через
широке поширення в українському суспільстві алкоголізації і наркоманії (Додатки Є, З).
Дійсно, пияцтво та алкоголізм – гостра соціально-культурна проблема України. За
розрахунками українських експертів, середньорічний рівень вживання алкоголю на душу
населення в Україні становить 10,9–11,5 літрів. Такий рівень споживання Всесвітня організація
охорони здоров’я відносить до так званої «середньої – середньо-високої групи» [368, с.3].
На сьогодні деструктивний вплив алкоголю на особистість та її поведінку є очевидним,
як і його зв’язок зі злочинною поведінкою, яка загрожує благополуччю оточуючих людей і
соціальному порядку, різко суперечить нормам права. Особливо яскраво вплив алкоголізму
на злочинність простежується під час вчинення хуліганства.
Нами вже зазначалось, що 71% засуджених на момент вчинення злочину перебували у
стані алкогольного сп’яніння. Під час надання показань хулігани часто намагаються
виправдовувати свою злочинну поведінку неможливістю давати оцінку своїм діям через
такий стан. У зв’язку з чим поведінка винних, як правило, характеризувалась раптовим
виникненням

умислу,

відсутністю

явних

причин

для

вчинення

кримінального

правопорушення, появою раптової неприязні до своїх друзів чи зовсім незнайомих осіб,
потребою у знищенні чи пошкодженні майна з метою задоволення своєї агресії тощо. Також
траплялися випадки, коли хулігани не могли дати жодних змістовних пояснень про мотиви та
мету своєї поведінки, посилаючись на те, що не пам’ятають обставин вчинення кримінальних
правопорушень внаслідок сильного алкогольного сп’яніння [14].
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Проблеми впливу алкоголю на психіку людини та її поведінку завжди актуальні, їх
вивченням займаються українські та зарубіжні вчені різних галузей знань. Результатами таких
досліджень встановлено, що стан так званого простого алкогольного сп’яніння часто
призводить до імпульсивних актів, безцільних, раптових злочинів [43, с. 41]. За концепцією
І. В. Стрельчука, існує три стадії захворювання алкоголізмом. Для вчинення хуліганства
найбільш характерна – друга стадія. ЇЇ ознаками є: роздратування, гнів, гостре невдоволення.
Такі особи вирізняються високою активністю, відсутністю аналізу своєї поведінки. Спонуки,
які виникають у таких осіб, одразу реалізуються в діях. Для таких правопорушників типовими
є потяги до афективних переживань, ризику, гострих відчуттів. Як правило, вони не мають
власної життєвої позиції, емоційно незрілі, мають поверхневі судження [8, с. 518, 519].
Однак було б не зовсім правильним вважати, що винятково алкогольне сп’яніння
призводить до імпульсивної суспільно-небезпечної поведінки. Середній та легкий ступені
сп’яніння не позбавляють особу можливості аналізувати свої дії. На цих стадіях відбувається
вплив інших чинників, які послаблюють свідомий контроль (сильне душевне хвилювання,
психічні розлади та ін.) [40].
Алкоголізм послаблює контроль над поведінкою, призводить до деградації особи,
втрати соціальних цінностей, примітивізації потреб. Це часто стає підґрунтям вчинення не
лише хуліганства, але й інших насильницьких злочинів.
3. Неорганізованість дозвілля та безробіття. Ці умови, як правило, відносять до
об’єктивних детермінант злочинності, що є, на нашу думку, безпідставним. Відсутність місця
роботи та соціально допустимих видів організації дозвілля – це свідомий вибір особи та аж
ніяк не провина суспільства. Значна кількість державних і громадських організацій (зокрема і
міжнародних) надають великий спектр безкоштовних послуг щодо забезпечення
працевлаштування та культурно-освітнього розвитку людини. У наш час лише соціально
пасивна особа нездатна себе реалізувати у згаданих напрямах. Це повною мірою
характеризує осіб, що вчиняють хуліганство. Нашим дослідженням виявлено, що майже 61%
осіб, які вчинили хуліганство, були безробітними та не навчались. Зв’язок цього показника із
вчиненням хуліганства є очевидним, адже особа, що не займається будь-якою суспільнокорисною діяльністю та не має бажання до цього, реалізовує свій невикористаний потенціал
у правопорушеннях з метою самоствердитись, та продемонструвати свою власну
«значущість». Як правило, такі особи тяжіють до оточення (часто маргінального) однакових з
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ними за статусом осіб, спільно вживають алкогольні напої та «розважаються» шляхом
порушення громадського порядку.
Об’єктивними умовами злочинності є соціальні протиріччя, які прямо не залежать від
свідомості і волі людей, але історично успадковані від минулих епох, вони підтримують стан
напруженості в суспільстві і сприяють злочинності [153, с. 51–52]. Такі умови не є
детермінантами, що залежать від свідомості особи, ці явища реальної дійсності породжені
соціумом та існують незалежно від волі окремного індивіда.
До основних об’єктивних умов вчинення хуліганства належать такі.
1. Тотальна пропаганда ЗМІ культу насильства і жорстокості. Проведене опитування
ілюструє: 31% респондентів вважають, що популяризація у ЗМІ насильства зумовлює
вчинення хуліганства (Додатки Є, З). І така думка небезпідставна. Навіть швидкий перегляд
телепродукції, що масово транслюється телекомунікаційною мережею загального
користування вітчизняними та зарубіжними каналами мовлення свідчить про те, що тематиці
насильства та жорстокості присвячена значна частина ефіру. Вітчизняними психологами
встановлено, що український телеглядач на телеекрані бачить сцени агресії в середньому
кожні 16 хв., а в період з 19 по 23 год. (прайм-тайм), коли перед екраном збирається
найбільша глядацька аудиторія, цей інтервал скорочується до 12 хв. Частка картин, які
містять сцени насильства, складає близько 33% усієї кінопродукції за зазначений період
[363]. Майже необмежена трансляція телепродукції, яка містить жорстокі на насильницькі
сцени, ненормативну лексику, демонструє аморальний спосіб життя, формує викривлене
уявлення (особливо у молоді) про норми поведінки та негативно впливає як на суспільну
мораль, так і на криміногенну ситуацію в Україні. Незважаючи на існування законодавства,
що встановлює засади державної політики у сфері регулювання обігу інформаційної
продукції (Закон України «Про інформацію» [338], Закон України «Про захист суспільної
моралі» [336], Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [345], Закон України «Про
кінематографію» [339]), його застосуванню бракує ефективності.
2. Вади в діяльності органів кримінальної юстиції. Із 9,1% опитаних нами суддів та
працівників поліції визнали умовою, що сприяє вчиненню хуліганства, недоліки у роботі
поліції (Додатки Є, З). Незважаючи на поступове збільшення рівня довіри у населення до
Національної поліції України (37,8%) та патрульної поліції (40,4%) [364], якість роботи цих
та інших органів кримінальної юстиції потребує підвищення. Запроваджена державна
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політика у сфері реформування правоохоронної системи, безперечно, має свої позитивні
моменти, водночас потребує значного часу для створення дієвої системи правоохоронної
інфраструктури. За добу в країні може бути 25–30 тис. викликів поліції щодо різних за своєю
критичністю ситуацій [437], тому не дивно, що поширені випадки, коли приїзду поліції
можна чекати декілька годин, оскільки за відсутності загрози життю людей такі виклики є
меншими за пріоритетністю. Вчинення хуліганських дій, як правило, триває недовго.
Враховуючи наявну проблему оперативного реагування поліції на виклики, сподіватись на
своєчасне

виявлення

та

припинення

такого

кримінального

правопорушення

правоохоронними органами сподіватись марно. Крім того, сприяють вчиненню
протиправних дій і відсутність регулярного патрулювання поліції громадських місць,
особливо у вечірній та нічний час. Відсутність патрулювання вулиць породжує в осіб почуття
безкарності та вседозволеності. Така ситуація створює умови не тільки для вчинення
кримінальних правопорушень, а й сприяє їх латентності. На нашу думку, у теперішній час
загострення суспільно-моральної обстановки в державі правоохоронна система повинна
рішуче проявити свою участь у житті громадян з метою підвищення у громадян почуття
захищеності, а в осіб, що мають намір вчинити правопорушення – усвідомлення
невідворотності відповідальності.
Розглядаючи цю умову вчинення хуліганства, неможливо оминути увагою і діяльність
державних органів у сфері виконання кримінальних покарань. За нашими даними, 39,4%
засуджених за хуліганство раніше притягувались до кримінальної відповідальності
(Додаток Д). Зазначене може свідчити про недостаню ефективність застосовуваних органами
виконання покарань та пробації заходів щодо проведення соціально-виховної роботи із
засудженими; здійснення належного нагляду за особами, звільненими від відбування
покарання з випробуванням; виправлення і ресоціалізації засуджених з формуванням у них
поваги до соціальних та правових норм; запобігання вчиненню нових злочинів та інших
правопорушень.
3. Відсутність дієвих допоміжних громадських утворень з охорони правопорядку. На
цю умову вчинення хуліганства вказало 14,8% опитаних осіб. Будь-яка найдосконаліша
правоохоронна система не може ефективно діяти за відсутності підтримки населення. За
радянських часів було сформовано систему громадських утворень, діяльність яких була
спрямована на допомогу виконанню правоохоронними органами повноважень з охорони
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правопорядку (народні дружини, громадські пункти охорони порядку, товариські суди тощо).
Так, в 1990 році в Україні функціонувало 37 тис. штабів добровільних народних дружин, в
яких перебувало півтора мільйона дружинників, 132 асоціації добровільних народних
дружин і 178 робітничих загонів сприяння міліції. За їх участю тоді було розкрито 80 тисяч
злочинів і затримано 260 тис. правопорушників [167]. На жаль, на теперішній час від дієвої
системи добровільних народних дружин залишились руїни. За такої ситуації у злочинців не
спрацьовує стримуючий фактор – загроза викриття як правоохоронними органами, так і
іншими особами. Спроба відновити попередній механізм добровільного залучення
громадськості до правоохоронної діяльності була запроваджена Законом України «Про
участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [346]. Однак треба
визнати, що без комплексної державної підтримки процесів утворення та діяльності
громадських об’єднань з охорони громадського порядку розвиток таких об’єднань є
малоперспективним.
4. Провокаційна поведінка потерпілих. На цю обставину, як детермінуючу під час
вчинення хуліганства, вказали 14,8% опитаних нами респондентів (Додатки Є, З). Очевидно,
що поведінка потерпілого при вчиненні хуліганства досить часто відіграє не останню роль та
може бути однією з умов його вчинення. Детально проблема жертви хуліганства та її ролі у
вчиненні злочину досліджена у наступному підрозділі дисертації.
5. Урбанізація. З цим явищем пов’язаний стрімкий процес зростання міського
населення, утворення нових міст та підвищення їх ролі у житті суспільства. Для України це
явище є вкрай негативним. Непропорційне збільшення кількості міського населення має
декілька негативних факторів: створює дефіцит робочих місць та житла; створює умови для
підвищення цін як на продукти харчування, так і на різноманітні послуги (медицина, освіта,
транспорт тощо); не дозволяє вчасно збільшити адміністративні ресурси відповідних органів
державної влади та місцевого самоврядування з метою здійснення якісного управління та
надання послуг; збільшує соціальне напруження між «місцевими» та «приїжджими»
жителями. Урбанізація може породжувати фактори, які сприяють вчиненню кримінальних
правопорушень, наприклад: низький рівень морального осуду населення, порівняно з
невеликими населеними пунктами, у яких соціальні зв’язки більш стійкі; популяризація
аморального способу життя; велика кількість «спокус» – алкоголь, наркотики тощо;
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неспроможність правоохоронної системи контролювати поведінку значної кількості
населення; створення маргінальних угруповань.
До факторів детермінації злочину також належить конкретна життєва ситуація. Цей
чинник не відноситься ні до причин, ні до умов вчинення злочину водночас може
обумовлювати поведінку людини щодо вчинення злочину.
Б. М. Головкін визначає конкретну життєву ситуацію як обставини життя або події, з
якими зіштовхнулася людина безпосередньо перед вчиненням злочину і вони вплинули на її
мотивацію та прийняття рішення діяти у певний спосіб [99, с. 114].
Ситуація перед вчиненням злочину – це зазвичай ситуація морального вибору,
пов’язана із світоглядною, моральною обумовленістю рішення людини. Різна за масштабом,
характером та значимістю ситуація морального вибору вимагає від людини відповідального
та самостійного рішення і дій, у яких реалізуються її переконання, уявлення про моральне та
аморальне. Водночас у багатьох випадках, наприклад, у злочинців-рецидивістів моральний
вибір відсутній: вони діють так, як звикли [8, с. 152].
Досить часто у кримінологічній літературі конкретні життєві ситуації поділяють на дві
групи: криміногенні (впливають на формування злочинного наміру) та некриміногенні (не
сприяють вчиненню злочину).
А. Ф. Зелінський пропонував, на нашу думку, досить вдалу класифікацію
криміногенних ситуацій за критеріями джерела виникнення, змісту, характеру впливу на
діючу особу [153, с. 80–81].
За критерієм джерела виникнення криміногенні ситуації при вчиненні злочину можуть
бути створені самим злочинцем, іншими особами або стихійними подіями (пожежі, повені,
аварії), або ж мати змішане походження, тобто провоковані ситуаціями, які виникли
внаслідок поведінки людей і явищ природи, роботи, техніки [153, с. 80].
Вивчення кримінальних справ засвідчило, що криміногенні ситуації під час вчинення
хуліганства, у більшості випадків, були створені самим хуліганом (96,7%); дуже рідко вони
породжувались поведінкою інших осіб (6,3%)11 (Додаток Д).
У зв’язку із специфікою досліджуваного злочину, стихійні лиха не можуть бути
джерелом криміногенні ситуації.
Примітка. Іноді вчиненню хуліганства передувало декілька конкретних життєвих
ситуацій, а тому сумарні показники перевищують 100%.
11
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За змістом криміногенні ситуації можуть бути проблемними, конфліктними та іншими
[153, с. 80].
Хуліганству зазвичай передують конфліктні криміногенні ситуації, що виникають на
підставі побутової сварки (42,1%), виконання потерпілим своїх службових обов’язків
(11,8%), тривалих неприязних стосунків між потерпілим та злочинцем (5,6%), відмови
потерпілого у задоволенні прохання злочинця – наприклад, пригостити цигаркою або купити
спиртне (4,7%), цивільно-правових відносин (2%) (Додаток Д).
Проблемні криміногенні ситуації виникають на підставі потенційно несприятливих
обставин, які умовно можуть провокувати вчинення хуліганства, йдеться про випадки
сумісного вживання спиртних напоїв хулігана та потерпілого (22,1%), вчинення злочинцем
іншого правопорушення (4,1%), сварка потерпілого з іншими особами (3,8%), вчинення
потерпілим правопорушення (0,7%) (Додаток Д).
Вивчення конкретних життєвих ситуацій, що передували злочину, а особливо –
криміногенних ситуацій, має бути одним із основоположних завдань правоохоронних
органів у діяльності із запобігання злочинам. Саме на підставі аналізу таких ситуацій можна
виявляти причини та умови вчинення конкретного злочину.
Слід відмітити, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.
під час провадження дізнання, виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину,
досудового слідства і судового розгляду було обов’язком органів дізнання, слідчого,
прокурора (ст. 23) [214]. Про виявлені причини і умови, які сприяли вчиненню злочину,
працівники правоохоронних органів складали подання із зазначенням заходів, спрямованих
на усунення таких факторів і надсилали зазначені подання відповідним суб’єктам
господарювання, службовим особам для належного реагування. Окрім того, слідчі на
загальних зборах трудових колективів інформували (доповідали) про обставини вчинення
конкретного злочину працівникам, що мало профілактичний вплив.
У чинному КПК такий обов’язок правоохоронних органів, на жаль, не передбачено. Не
в останню чергу через цю прогалину, виконання одного з головних завдань КК – запобігання
кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 1), нерідко залишається без належної реалізації.
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3.2. Жертва хуліганства та її роль у вчиненні злочину
Для кримінологічної характеристики аналізованого злочину значний інтерес мають дані
про жертв (потерпілих), їх поведінку, причини, що зумовили вчинення протиправних дій.
Часто, поведінка потерпілого від хуліганських дій ще на стадії зародження конфліктної
ситуації, яка була поштовхом для вчинення злочину, була відверто провокативною чи на
межі злочинної.
Варто акцентуєвати увагу на тому, що у кримінологічній віктимології одночасно
застосовуються поняття «потерпілий» та «жертва». Як зазначав Л. В. Франк, в основі
віктимологічної концепції є поняття потерпілого, визначене законом. Проте спираючись на
це поняття наукова віктимологічна (кримінологічна) характеристика охоплює більш широке
коло ознак (зокрема і соціально-психологічних). Для віктимології потерпілий є основним
об’єктом пізнання, з урахуванням виконуваних ним ролей та в якості одного з головних
понять, тобто є інструментом пізнання кримінологічної реальності. Жертва у
кримінологічному сенсі – це людина або певна сукупність людей у будь-якій формі їх
інтеграції, яким безпосередньо або опосередковано спричинено шкоду злочином [428,
с. 14–15]. Потерпілий у віктимології є частиною узагальнюючого поняття «жертва». У
контексті кримінологічної матерії не буде викликати великих заперечень застосування поряд
із терміном «жертва злочину» як синоніма так само й терміна «потерпілий від злочину» [324,
с. 208]. Підхід щодо ототожнення таких понять є спірним з огляду на зміст ст. 55 КПК
України, водночас в межах цього дослідження, ми позбавлені можливості провести
ґрунтовну дискусію щодо питання співвідношення понять «потерпілий» та «жертва».
Загалом жертва (потерпілий) злочину досліджується усіма науками кримінальноправового циклу (кримінальне, кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче
право, кримінологія). Водночас тільки віктимологія, як окремий науковий напрям, що виник
у межах кримінологічної теорії, має своїм предметом, по-перше, жертву злочину, як певну
сукупність осіб чи процес їх перетворення у жертви злочинних посягань; по-друге,
індивідуальну властивість осіб стати жертвою чи, інакше кажучи, неможливість уникнути
злочинного посягання, протистояти йому у випадку, якщо це можливо. Ці два аспекти
вивчення жертв отримали відповідні назви «віктимізація» та «віктимність» [72, с. 39].
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На загальнотеоретичному рівні питання кримінологічної віктимології висвітлювались у
працях

В. В. Василевича,

О. М. Джужі

та

Є. М. Моїсеєва

[215],

Т. В. Варчук,

К. В. Вишневецького [72], В. Л. Давиденко [111], О. Г. Кулика [238], В. С. Малишева [256],
В. О. Тулякова [391], В. С. Мінської, Г. І. Чечеля [267], В. Я. Рибальської [354], Д. В. Рівмана
[350], Л. В. Франка [428], Л. В. Чеханюк [435] та ін.
Щодо віктимологічної характеристики власне жертв хуліганства слід зазначити, що це
питання є малодослідженим як в Україні, так і в пострадянських країнах, – переважно через
брак кримінологічних досліджень цього злочину. Потерпілі вивчались під час
психологічного аналізу мети та мотиву цього виду кримінальних правопорушень,
дослідження об’єкта хуліганства, криміналістичної характеристики потерпілих.
Дослідження таких складових кримінологічної характеристики осіб потерпілих від
хуліганства, як соціально-демографічні та віктимологічні риси дозволить створити
узагальнений віктимологічний портрет жертви хуліганства, типологію жертв хуліганства і
запропонувати заходи віктимологічного запобігання.
Отже, на підставі узагальнення судової практики виявлено, що хуліганами було завдано
шкоди (фізичної, майнової або моральної) 497 потерпілим (фізичним особам)12 (Додаток Д).
Слід відзначити, що для віктимології основний дослідницький інтерес становлять саме люди
як жертви злочинів, оскільки, на відміну від юридичних осіб, вони наділені специфічними
віковими, рольовими, емоційно-вольовими, статусними ознаками та поведінковими
характеристиками, що привертають увагу злочинця і мотивують вибір саме їх на роль жертви
злочинного посягання [99, с. 124]. Таким чином, для встановлення віктимологічної
характеристики нами аналізуватимуться тільки фізичні особи – як жертви.
За характером завданої шкоди потерпілим спричинено фізичної шкоди у виді тілесних
ушкоджень різного ступеня тяжкості, матеріальної шкоди у виді знищення чи пошкодження
майна, майже кожній десятій жертві заподіяно моральну шкоду через приниження честі та
гідності, погрозу фізичної розправи тощо (відповідні показники детально аналізуються під
час розгляду питання «ціни» хуліганства у підрозділі 2.1 дисертації).
Соціально-демографічні ознаки особи, які охоплюють дані щодо статі, віку,
національності і громадянства, сімейного стану, рівня освіти, соціально-професійного
Примітка. Статистичні показники щодо кількості потерпілих від хуліганства наведено у
підрозділі 1.1 дисертації.
12
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статусу, місця роботи, засобів існування потерпілого мають важливе наукове та практичне
значення. На підставі узагальнених рис осіб, ці відомості, дозволяють виявити соціальні
групи населення, найбільше потерпаючих від хуліганських дій та, відповідно, потребують
посилення заходів віктимологічної профілактики [16].
Стать. Результати вивчення кримінальних справ свідчать про те, що частіше стають
жертвами хуліганства чоловіки (76,5%), чим жінки (23,5%) (Додаток Д). Такі дані є
прогнозованими оскільки чоловіки, зазвичай, є більш активними та рішучими у подібних
ситуаціях. Вони частіше вступають у сторонні конфлікти та заводять нові знайомства
(подекуди досить сумнівні), більше схильні до вживання алкогольних напоїв, мають більше
вільного часу, оскільки не обтяжені домашньою роботою та вихованням дітей.
Вік. 54,7% потерпілих від хуліганства – це молодь (особи віком від 14 до 35 років),
45,3% – жертви середнього та старшого віку. Особи віком від 19 до 25 років найбільш
поширена вікова група (19,5%). Особи від 26 до 30 років на другому місці (15,1%), на
третьому місці особи віком від 51 до 65 років (11,9%) (Додаток Д). Привертає увагу категорія
неповнолітніх потерпілих (осіб від 14 до 18 років) кількість яких – 11%. Такий показник
практично дорівнює показнику неповнолітніх хуліганів (11,2%). Оскільки у потерпілих і
хуліганів цієї вікової групи – спільні місця проведення дозвілля, навчання, подібні інтереси
наведені дані є досить передбачуваними. Щодо віктимності неповнолітніх слід зауважити,
що одним із основних факторів, які можуть її формувати є несформованість особи у
фізичному, моральному та психологічному сенсі, що ускладнює завчасно виявляти
потенційно небезпечні ситуації, об’єктивно оцінювати їх та уникати, заважає протистояти
хуліганським діям.
Наведене свідчить, що жертвою хулігана може стати як пенсіонер, так і школяр. Це
потребує розробки диференційованих заходів віктимологічної профілактики, які будуть
спрямовані на різні вікові групи.
Громадянство та національність. За результатами вивчення матеріалів судової
практики виявлено, що 97,6% потерпілих – громадяни України, 2,4% – іноземні громадяни.
90,7% жертв були за національністю українцями, 6,2% – росіянами, 3,1% – представниками
інших національностей (Додаток Д).
Сімейний стан. Не перебувала у шлюбі значна кількість потерпілих (45,0%),
одруженими на момент вчинення злочину були 27% (Додаток Д). Щодо 28,0% потерпілих
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були відсутні відповідні відомості у матеріалах справ. Такі дані свідчать про
антивіктимогенну, позитивну роль сім’ї.
Рівень освіти. Мали вищу або незакінчену вищу освіту 32,4% жертв. 19,5% потерпілих
мали повну загальню середню освіту, 13,3% – професійно-технічну, 5,2% – базову середню
освіту, 1,4% – початкову освіту. Інформація щодо рівня освіти 28,0% осіб була відсутня у
кримінальних справах (Додаток Д).
Порівняння таких показників із даними щодо засуджених (17,5% мали вищу або
незакінчену вищу освіту, 36,6% – повну загальну середню освіту, 26,8% – професійнотехнічну, 17,5% – базову загальну середню освіту) (Додаток Д), свідчить про те, що є досить
високим освітній рівень потерпілих і хуліганів. Такі дані, оминаючи їх віктимологічний
аспект, можуть викликати запитання щодо моральних засад освіти в Україні.
Соціально-професійний статус. Місце роботи. Не працювали і не навчались на момент
вчинення злочину 21,6% потерпілих, студентами вищих, професійно-технічних або
загальноосвітніх навчальних закладів були 11,4%, пенсіонерами – 5,2%. Не було відомостей в
матеріалах справ щодо 20,8% осіб (Додаток Д).
41,0%

осіб

займалась

суспільно

корисною

працею

та

були

офіційно

працевлаштованими на підприємствах різних форм власності.
Враховуючи наявні в матеріалах справ відомості щодо місця роботи та займаної посади
та з урахуванням Класифікатора професій, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України № 327 від 28.07.2010 р. (в редакції від 01.03.2015) [289], нами визначено такі
категорії професій жертв хуліганства.
Працівниками сфери торгівлі та послуг (продавці в магазинах, працівники охоронних
служб, бармени тощо) були 27,5% потерпілих, фізичними особами-підприємцями (ця
категорія у Класифікаторі професій не згадується, а виокремлена нами з власної ініціативи) –
23,1%, робітниками з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання устаткування та машин (робітники, що
обслуговують промислове устаткування, водії автотранспортних засобів) – 15,2%,
керівниками та менеджерами (менеджери, директори фірм, начальники відділень поліції
тощо) – 12,8%, професіоналами (викладачі вищих навчальних закладів, юристи, інженери,
економісти, тощо) – 10,3%, фахівцями (оперуповноважені, інспектори органів внутрішніх
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справ, адвокати тощо) – 7,4% , кваліфікованими робітниками з інструментом (слюсарі тощо)
– 1,2%, представниками найпростіших професій (консьєржі тощо) – 2,5% (Додаток Д).
Зазначені дані свідчать про те, що понад 50% потерпілих – це представники сфери
торгівлі та послуг (зокрема фізичні особи-підприємці, які здійснюють аналогічну діяльність).
Вони нерідко стають жертвами хуліганства через специфіку своєї роботи, оскільки мають
справу з особами у стані алкогольного сп’яніння та за необхідності припиняють їх злочинні
дії.
Засоби існування. Працювали і отримували заробітну плату на момент злочинного
посягання 41% потерпілих, не мали офіційного джерела доходів 21,6% осіб, отримували
пенсію або стипендію 12,5%, на утриманні в інших осіб перебували 4,2%, інформація
відсутня щодо 20,7% жертв (Додаток Д).
Порівняно з даними про хуліганів (не мали офіційного джерела доходів, не працювали,
не навчались 60,9% осіб; працювали і отримували заробітну плату 22,5%, отримували пенсію
або стипендію 11,8%, перебували на утриманні в інших осіб 4,8%) такі результати свідчать
про те, що потерпілі є більш матеріально забезпеченими. Цей факт може викликати у
хуліганів патологічні почуття до відповідних громадян і стимулювати вчинення
кримінального правопорушення.
Наведені дані відображають лише соціально-демографічні характеристики потерпілих
від хуліганства, водночас їх перелік є очевидно недостанім для формування повного
віктимологічного портрету жертви досліджуваного злочину. У цьому аспекті важливе
значення має врахування поведінки жертв хуліганства та її ролі у ґенезі такого злочину, з
метою встановлення факту наявності або відсутності ознак віктимності.
Л. В. Франк визначав віктимність як реалізовану злочинним актом підвищену здатність
особи, через наявність у неї певних моральних і фізичних властивостей, ставати жертвою
злочину за відповідних обставин, інакше кажучи, нездатність уникнути небезпеки там, де це
було об’єктивно можливим [427, с. 22].
Подібну позицію щодо розуміння віктимності як властивості людини ставати жертвою
злочину залежно від певних обставин висловлюють і інші науковці – зокрема Л. В. Ільїна [160,
c. 119], В. П. Коновалов [184, c. 18], В. О. Туляков [391, c. 155], О. Ю. Юрченко [449, c. 50].
Нами встановлено, що в ситуації, яка передувала вчиненню злочину, поведінка
жертв характеризувалась такими показниками. Нейтральною (ніяким чином не могла
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спровокувати злочинні дії) була поведінка у 66,8% осіб. Ця інформація одержана нами з
протоколів допиту потерпілих.
Виконували свої трудові обов’язки 16,8% потерпілих. Така діяльність полягала в охороні
місць торгівлі чи громадського харчування (3,6%), реалізації товарів в місцях торгівлі (3,4%),
наданні послуг у сфері автоперевезень (1,6%), наданні послуг у сфері громадського харчування
(1,4%), охороні державних підприємств, установ чи організацій (1,4%), охороні громадського
порядку (1,4%), наданні медичної допомоги – 1,2%, іншому – 2,8% (Додаток Д). Такі дані
свідчать про підвищення рівня віктимності у жертв хуліганства через виконання визначеної
соціальної ролі, у зв’язку з виконанням трудових обов’язків чи місцем роботи, а не через
характерну для них поведінку.
Була віктимною та відверто провокуючою поведінка у 8,7% потерпілих (потерпілий
сварився, також вчиняв хуліганські дії, перший почав ображати винного чи його друзів
тощо). Легковажно себе поводила 1,8% учасників конфлікту – потерпілий вживав алкогольні
напої з малознайомою особою чи запросив її додому. У 5,9% жертв не вдалося встановити
характер поведінки через відсутність у матеріалах справ необхідної інформації (Додаток Д).
Перебували у стані алкогольного сп’яніння на момент вчинення злочину 17,1%
потерпілих (для порівняння – 71% засуджених вчинили хуліганство у стані алкогольного
сп’яніння) (Додаток Д). Вважаємо, що такий показник може бути більш високим, оскільки
досить рідко під час досудового розслідування працівники правоохоронних органів
з’ясовують таку характеристику потерпілих. У багатьох випадках зазначену інформацію нам
вдалося виявити лише завдяки показанням свідків злочину; потерпілі не завжди акцентують
увагу на вживанні ними алкоголю.
Поведінка

потерпілих

безпосередньо

в

момент

вчинення

хуліганства

характеризувалась такими даними: 19,7% намагалися втекти чи втекли; 18,7% не вживали
жодних дій; 17,8% заспокоювали хулігана; 10,8% припиняли хуліганські дії (викликали
працівників правоохоронних органів, розбороняли учасників конфлікту тощо), зокрема, 3,8%
затримували хулігана; 10,4% чинили опір хуліганським діям (нерідко – активний), що мав
ознаки необхідної оборони; 6,6% робили зауваження щодо неправомірної поведінки; 2,6%
погрожували зверненням до правоохоронних органів; 1,6% кликали на допомогу (Додаток
Д). Матеріали кримінальних проваджень не містили інформації щодо поведінки 8,0%
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потерпілих. Отже, поведінка жертв, як правило, характеризується активними діями
позитивного характеру, спрямованими на нейтралізацію злочинного наміру хулігана.
42,9% жертв після вчинення хуліганства звертались до правоохоронних органів або
до приватних служб охорони, не вживали жодних дій 24,5%, зверталися за допомогою до
інших осіб 19,9%, до близьких родичів 5,2%, до колег 3,2%, затримували хулігана 0,8%.
Відсутня інформація щодо посткримінальної поведінки 3,4% потерпілих (Додаток Д).
З позиції віктимології, має інформаційне значення характеристика взаємин потерпілого
з хуліганом. Раніше не були знайомі з хуліганами 80,7% жертв. Інші потерпілі мали певні
відносини із засудженими. Так, 6,3% були малознайомими, 3,4% – знайомі за спільним
проводженням часу, 3,2% – за місцем проживання, 2,0% – за місцем роботи, 1,4% були
родичами, 1,0% – знайомими за місцем навчання.
Наведене дозволяє вперше у кримінологічній доктрині сформувати типовий
віктимологічний портрет жертви хуліганства. Це – чоловік віком від 19 до 30 років,
громадянин України, українець, неодружений, з вищою або незакінченою вищою освітою,
офіційно працевлаштований, не схильний до вживання алкогольних напоїв, зі злочинцем не
знайомий. Перед вчиненням злочину поводить себе нейтрально, під час посягання – активно
вчиняє дії, спрямовані на припинення злочину, після його завершення – звертається до
правоохоронних органів [23].
Порівняння кримінологічних портретів жертви та злочинця проявляє схожість у
показниках статі, віку, громадянства та національності, сімейного статусу. Водночас жертва
характеризується більш позитивними соціальними рисами щодо рівня освіти, сімейного
стану, працевлаштування.
Проведена нами кримінологічна характеристика особи потерпілого від хуліганства має
важливе прикладне та наукове значення для формування типології жертв хуліганства з
метою актуалізації запобігання цьому виду злочинів. Здійснення такої класифікації може
сприяти посиленню ефективності в діяльності правоохоронних органів з виявлення
потенційних жертв та проведення з ними відповідних профілактичних заходів.
Класифікація жертв злочинів і, ще більшою мірою, їх типологія – надто складна. Це, на
думку Г. І. Піщенка, пояснюється тим, що жертвою злочину може бути будь-яка людина з
моменту її народження і до смерті. Надзвичайна неоднорідність об’єкта дослідження створює
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труднощі для віктимологічної класифікації, оскільки існує велика кількість кваліфікаційних
ознак, які можуть бути покладені в її основу [215, с. 48].
У кримінологічній літературі зустрічаються різні типології жертв злочинів залежно від
обраних класифікаційних критеріїв, коротко зупинимось на деяких із них.
Д. В. Рівман пропонував класифікувати потерпілих за ознаками типової поведінки, яка
охоплюватиме елементи, що відтворюватимуть відповідну типову мотивацію поведінки та
будуть визначальними з позиції зображення певних типів потерпілих. На підставі цього, на
думку вченого, слід визначити такі класифікаційні групи потерпілих: агресивні, активні,
ініціативні, пасивні, некритичні, нейтральні [350, с. 99–105].
Г. І. Піщенко, використовуючи комплексний підхід, здійснює класифікацію жертв за
ступенем віктимності, що відображає в найбільш узагальненому вигляді віктимну
деформацію особи, професійну віктимність, вікову віктимність, віктимну патологію, що
дозволяє виокремити такі типи жертв: випадкова, з незначним ступенем ризику, з
підвищеним ступенем ризику (жертви необережних злочинів, жертви умисних злочинів), з
дуже високим ступенем ризику [215, с. 49].
Подібну класифікацію, залежно від характеру та ступеня прояву тих чи інших якостей
особистості, які визначають індивідуальну віктимність, пропонує В. С. Малишев. На його
думку, існують такі типи жертв: універсальний, вибірковий, ситуативний, випадковий,
професійний [256, с. 31–32].
Залежно від характеристики мотивації провідної віктимної активності В. О. Туляков
виділяє такі види жертв злочинів, як імпульсивна жертва, жертва з утилітарно-ситуативною
активністю, установочні жертви, раціональні жертви, жертви з ретретистською
активністю [391, с. 142].
Усі розглянуті класифікації жертв злочинів можуть бути використані для здійснення
типології потерпілих окремих видів кримінальних правопорушень. Для здійснення типології
жертв хуліганства нам імпонує концепція, розроблена Г. І. Піщенком. Видається, що
запропонована науковцем комплексна класифікація досить ґрунтовно відображає генетичний
зв’язок між поведінкою потерпілого від хуліганства і протиправними діями хулігана.
Отже, за ступенем віктимності жертв хуліганства можна класифікувати у такий спосіб.
Жертви з незначним ступенем віктимності – це особи які не провокували вчинення
кримінального правопорушення щодо них та стали жертвою внаслідок неспрятливого збігу
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обставин. Вивчення кримінальних справ ілюструє, що кількість таких жертв від хуліганських
дій складає 51,4%. Поведінка цього типу жертви до вчинення злочину була нейтральною; під
час посягання – спрямованою на залагодження конфлікту та припинення злочину (спроби
заспокоїти хулігана, зауваження щодо неправомірної поведінки); після завершення посягання
характеризувалась вчиненням правомірних дій щодо усунення негативних наслідків
вчинення злочину (звернення з повідомленням до правоохоронних органів чи з проханням до
сторонніх осіб про надання допомоги).
Жертви з підвищеним ступенем віктимності характеризуються наявністю незначних
віктимних властивостей, пов’язаних з поведінковими особливостями жертви, а також
викликаних зовнішніми чинниками. До першої групи осіб (25,9%), належать жертви, які хоч і
не провокували злочин, проте своєю легковажною поведінкою створили для цього
сприятливі умови. Такі потерпілі разомі із хуліганами вживали алкогольні напої у
громадських місцях, закладах відпочинку, під час проведення культурно-масових заходів;
були учасниками конфлікту з іншими особами тощо. До жертв, віктимність яких обумовлена
незалежними від їх поведінки властивостями, належать особи, які постраждали від злочину
внаслідок виконання своїх службових обов’язків. Кількість їх складає 14%. Такі потерпілі
виконували роботу, пов’язану із: наданням медичної допомоги (лікарі швидкої медичної
допомоги або лікарень); реалізацією товарів в місцях торгівлі; наданням послуг у закладах
громадського харчування (офіціанти, адміністратори), автоперевезень (водії таксі, автобусів
тощо); здійсненням охорони місць торгівлі, громадського харчування, державних
підприємств, установ чи організацій; охороною громадського порядку (працівники
правоохоронних органів).
Жертви з високим ступенем віктимності за своїми морально-психологічними
якостями майже не відрізняються від хуліганів. Кількість жертв, поведінка яких була відверто
провокативною і такою, що межує із протиправною, сягає 8,7%. У разі вчинення
кримінальних правопорушень за участі таких осіб складно однозначно визначити, хто є
потерпілим, а хто – злочинцем. Нам видається, що нерідко розмежувальною ознакою у таких
ситуаціях може бути ступінь завданої шкоди, кому завдана тяжча шкода – той і визнається
потерпілим. Такі особи до вчинення хуліганства безпідставно провокували конфлікт зі
злочинцем, вчиняли адміністративні правопорушення щодо інших осіб, під час посягання –
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вчиняли зустрічні хуліганські дії, а після вчинення злочину – часто не вживали жодних дій
щодо повідомлення про злочин міліцію (поліцію) чи інших осіб.
У кримінологічній літературі виокремлюють ще один вид потерпілих від кримінального
правопорушення – випадкових жертв, які набули такого статусу незалежно від власної волі
або волі злочинця. Такий тип потерпілого для хуліганства не є властивим, оскільки він
притаманний для необережних кримінальних правопорушень – порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
(ст. 286 КК), службова недбалість (ст. 367 КК) тощо.
3.3. Основні напрями запобігання хуліганству в Україні
Загалом під запобіганням злочинності слід розуміти діяльність відповідних суб’єктів,
спрямовану на усунення її детермінант (причин та умов), виявлення потенційних злочинців
та застосування щодо них первентивних заходів. Викорінення такого негативного
соціального явища, як злочинність є завданням кожного цивілізованого суспільства.
Водночас еволюційний розвиток людства свідчить, що це завдання є, скоріше, утопією, аніж
реально досяжною метою.
В. В. Голіна слушно зазначає, що у процесі історичного розвитку людство поступово
переконувалося в тому, що для ефективної протидії злочинності недоцільно впливати на тіло, плоть
злочинця (жорстокі, нелюдські покарання); потрібно змінити духовний стан людини, а це можливо
шляхом усунення тих різноманітних подразників, які посилюють людські пристрасті і ведуть до
нераціональної поведінки [97, с. 14]. Отже, на думку вченого, для протидії злочинності недостатньо
лише кримінально-правових заходів. При всій важливості останніх, очевидно, що вони мають
обмежений характер, оскільки повністю не охоплюють причин і умов злочинності [97, с. 14].
Злочинність є невід’ємною частиною життя суспільства, з існуванням якої слід
примиритись, як і з іншими негативними факторами (смертність, хвороби, стихійні лиха
тощо). Проте це не означає, що запобіжна діяльність є завданням безперспективним.
Передусім головним завданням держави має бути стримування злочинності до більш-менш
контрольованого низького рівня, щоб більша частина населення усвідомлювала власну
безпеку, захищеність від протиправних посягань.
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Запобігання злочинності є одним із головних елементів предмета кримінологічної
науки. Дослідження та встановлення усіх інших елементів її предмета (злочинність, злочинні
прояви, особистість злочинця, детермінація злочинності) мають єдину мету – розроблення
ефективних заходів запобігання злочинності.
На загальнотеоретичному рівні цій тематиці були присвячені роботи Г. А. Аванесова
[1], А. М. Бабенка [34], О. М. Бандурки та Л. М. Давиденко [39], Ю. Д. Блувштейна,
М. І. Зиріна, В. В. Романова [51], В. І. Борисова [56], В. В. Голіни [94], [97], Л. М. Давиденко
та О. М. Литвинова [112], І. М. Даньшина [123], А. Е. Жалінського [142], А. Ф. Зелінського
[154], К. Є. Ігошева, В. С. Устінова [159], О. Г. Кальмана [347], О. М. Костенка [194],
М. Г. Колодяжного [180], О. М. Литвака [246], Б. С. Нікіфорова [292] та багатьох інших
вчених.
У кримінологічній літературі для характеристики діяльності, пов’язаної із подоланням
злочинності, використовується чимало термінів: «боротьба», «відвернення», «запобігання»,
«попередження», «превенція», «протидія», «профілактика» тощо. Це термінологічне питання
вже неодноразово висвітлювалось у кримінологічних та кримінально-правових роботах.
Оскільки ця наукова дискусія виходить за межі нашого дослідження, зазначимо, що
підтримуємо концепцією, за якою поняття «запобігання» є більш прийнятним для позначення
діяльності із перешкоджання злочинності [96, с. 18], [263, с. 240], [149, с. 319–320].
Етимологічно термін «запобігання» використовується у значенні попередньої
діяльності, що має більш загальне, віддалене значення стосовно події та полягає у відверненні
й недопущенні заздалегідь. Воно має більш широкий, невизначений характер і є загальним
для протидії, відвернення, виявлення, припинення тощо. Термін «запобігання» відповідає
смисловому навантаженню, потребам практичної діяльності, використовується в Конституції
України, законодавчих та інших нормативно-правових актах [34, с. 270, 271].
Отже, запобігання злочинності – це сукупність різноманітних видів діяльності і заходів
у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних
явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення
вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки [99, с. 142].
Одними із характерних рис запобігання є його багатоаспектність та комплексність.
Запобігання злочинності має певний комплекс та ієрархію цілей, які конкретизовані у часі, у
територіальному та галузевому розрізі, стосовно видів злочинів та рівня профілактичної
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роботи. Вони реалізуються через злагоджену діяльність, взаємодію, взаємодопомогу
суб’єктів (учасників профілактики). Зазначене дозволяє вести мову про запобігання
злочинності як цілісну систему [200, с. 161].
Як інтегративна система організованої протидії злочинності, запобігання цьому явищу
включає в себе різноманітні запобіжні заходи, які класифікуються з урахуванням тих цілей, які
перед ними ставляться [99, с. 143]. Заходи можна класифікувати за: рівнем (загальносоціальні,
спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи запобігання злочинності), масштабом
(здійснюються у територіальному розрізі, на окремому об’єкті, щодо групи осіб), змістом (заходи
соціально-економічного, соціально-демографічного, технічного, екологічного, правового та
іншого характеру), суб’єктами (заходи, що здійснюються органами всіх гілок влади,
організаціями, трудовими об’єднаннями, установами, окремими громадянами), об’єктами
(відповідно до видів злочинів, на протидію яким вони спрямовані) та ін. [99, с. 143].
Для цілей нашого дослідження найбільш прийнятною є класифікація за якої діяльність
із запобігання хуліганству повинна розглядатись на загальносоціальному та спеціальнокримінологічному рівнях. Спеціально-кримінологічний рівень включатиме й індивідуальні
заходи запобігання хуліганству. Така позиція замовлена тим, що спеціально-кримінологічне
запобігання охоплює діяльність з корекції поведінки окремих осіб чи груп громадян, які
потенційно можуть стати злочинцями, а тому розглядати зазначений рівень запобігання
окремо від індивідуального рівня є недоцільним.
1. Загальносоціальне

запобігання

хуліганству.

У

наукових

джерелах

під

загальносоціальним запобіганням злочинності розуміється соціально позитивна діяльність
держави та суспільства (політична, економічна, моральна тощо), яка утворює основу для
зменшення негативних антисуспільних проявів у країні. Водночас таке запобігання є також і
умовою для ефективного спеціально-кримінологічного запобігання, яке на відміну від
загальносоціального, безпосередньо спрямоване на недопущення вчинення злочинів.
Загальносоціальне запобігання досягає мети безпосередньо у процесі вдосконалення всієї
системи суспільних відносин [203, с. 332].
Як зазначає В. В. Голіна, об’єкт запобіжного діяння – це окремі негативні явища і
процеси реальної дійсності матеріального і духовного характеру (або їх сукупність), різні за
ґенезою, сферою, формами та інтенсивністю проявів, які, взаємодіючи з властивостями
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особистості, призводять до виникнення кримінальної мотивації, наміру, прийняття рішення
на вчинення злочину та його реалізацію [97, с. 49].
А. П. Закалюк вазував, що заходи загальносоціального запобігання мають своїм об’єктом
явища, факти, прояви тощо, які мають із злочинністю, хоч і не спричинюючий чи
обумовлюючий, але інший детермінуючий, здебільшого кореляційний зв’язок або зв’язок станів.
У такому разі запобіжний вплив на них, хоч і не цілеспрямований, належить до
загальносоціального [149, с. 328].
Таким чином, об’єктом загальносоціального запобігання хуліганству є ті деструктивні
явища суспільного життя в економічній, соціальній, ідеологічній сферах, що негативно
впливають на свідомість особи, формуючи її криміногенний ухил, а також мають
опосередкований впливав на виникнення мотивації до вчинення грубого порушення
громадського порядку.
У підрозділі 3.1 дисертації нами встановлено основні суб’єктивні та об’єктивні умови
вчинення хуліганства. Ці умови, будучи факторами, що не породжують злочинний наслідок,
а сприяють формуванню причини вчинення злочину у свідомості особи, є саме тими
ключовими елементами об’єкта загальносоціального запобігання хуліганства, дію яких
необхідно мінімізувати або усунути. Отже, можна виокремити такі перспективні напрями
запобігання хуліганству.
Виховання молоді. Нами вже зазначалось, що деструктивні нахили в особи формуються
змалку, тому розроблення ефективних державних заходів з удосконалення процесу
виховання дітей з урахуванням сучасних демократичних та гуманістичних стандартів має
бути прерогативою державної освітньої політики. Вбачається, що напрями виховання молоді
мають бути спрямовані на сферу сімейних відносин та площину надання освітніх послуг
закладами дошкільної та шкільної освіти.
Виховання дітей – є першочерговим завданням батьків. Проте на питання, як правильно
виховати дитину, щоб вона була гідним членом суспільства, відповідь відшукати важко не
лише серед пересічних громадян, а і спеціалістів. Нам видається, що держава має створювати
умови для належної допомоги батькам у цьому питанні.
Відповідно до п. 3 Типового положення про службу у справах дітей обласної, Київської
та Севастопольської міської державної адміністрації (далі – служба у справах дітей) серед
основних завдань служби є реалізація на відповідній території державної політики з питань
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соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню
дітьми правопорушень; розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо
захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; визначення пріоритетних напрямів
поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння
фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові [383]. Служба у справах дітей
відповідно до покладених на неї завдань організовує розроблення і здійснення на відповідній
території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей (п. 4) [383].
З урахуванням завдань та повноважень Служби у справах дітей, саме на базі цього
органу у взаємодії з іншими державними органами та громадськими організаціями можуть
бути розроблені відповідні програми допомоги батькам у вихованні дітей із залученням
психологів та педагогів, шляхом надання безкоштовних індивідуальних консультацій,
проведення курсів або семінарів, розповсюдження відповідної літератури тощо. Такі заходи
можуть проводитись як за особистої участі або он-лайн у мережі Інтернет.
Інша складова належного рівня виховання дітей – це якість освітніх послуг, що
надаються закладами дошкільної та шкільної освіти.
О. М. Костенко слушно зазначає: «Соціальна культура людей – основа розвитку
національної освіти. … захистити націю від деградації можливо єдиним способом – за
допомогою формування соціальної культури громадян запобігати їх соціопатизації.
Націотворчими можуть бути тільки люди, які не мають соціопатії, тобто ті, що мають
належну соціальну культуру, яка забезпечує узгодженість їх волі і свідомості з законами
соціальної природи, властивими для даної національної освіти» [190].
Відповідно до абзацу першого, другого преамбули Закону України «Про освіту» освіта є
основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її
успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного
спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини
як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на
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цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського
народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України
та її європейського вибору [341].
Саме у навчальних закладах більшою мірою відбувається соціалізація та особистісне
становлення дитини. Формування високого рівня життєвої компетентності дитини, а також
відповідного ціннісного ставлення до самої себе та оточуючого світу має бути пріоритетними
напрямами діяльності освітніх закладів.
Природні закони суспільного життя людей (у тому числі закони природного права)
визначають поведінку людей через «механізм» волі і свідомості людини. Узгодженість волі і
свідомості людини з природними законами, і зокрма із законами природного права, за якими
існує людське суспільство, утворює феномен, який називається правовою культурою цієї
людини. Правова культура людини може бути також представлена як «єдність природних
прав» і «природних обовʼязків», втілена у змістові й структурі волі і свідомості людини.
Визначена у такий спосіб правова культура людей є радикальном засобом протидії
зловживанням прав людини [193].
Для підвищення рівня культури та правової обізнаності дітей освітні програми [384]
мають бути більш акцентовані на розвиток соціальної і громадянської компетентності та
громадянської відповідальності. Це спрятиме розвитку вмінь ухвалювати виважені рішення в
складних життєвих ситуаціях, формуванню відповідального члена суспільства, який розуміє
принципи і механізми його функціонування та поважає права людини. Досягти цього можна
шляхом збільшення кількості навчальних годин з предмета «Основи правознавства»,
проведенням у межах уроку або в позаурочний час уроків-семінарів, конференцій, форумів,
спектаклів, брифінгів, квестів, інтерактивних уроків тощо. Такі заходи слід проводити із
залученням фахівців у галузі права (працівників правоохоронних органів, суду, державної
кримінально-виконавчої служби тощо) та психологів з метою поглиблення у дітей знань у
сфері правознавства, а також належних правил поведінки.
Зменшення рівня вживання алкогольних напоїв населенням. На нашу думку, не варто
зайвий раз зупинятись на масштабах шкоди, яка завдається вживанням алкогольних напоїв,
що породжує численні соціальні та моральні патологічні наслідки, провокує агресивну та
протиправну поведінку. Спроби розв’язання проблеми пияцтва як на науковому, так і на
державному рівнях продовжуються вже не одне десятиріччя, починаючи з радянських часів і
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дотепер. Водночас проблема досі є актуальною, вочевидь, у зв’язку із відсутністю політичної
волі на її мінімізування. Звичайно, що вживання алкоголю є добровільним вибором особи,
проте контроль за його реалізацією – завдання державної політики. Прикро констатувати, що
незважаючи на гостроту проблеми у нашому суспільстві, в Україні і досі немає комплексної
цільової програми, спрямованої на зменшення рівня вживання алкоголю.
Вважаємо, що зменшення рівня вживання алкоголю можуть позитивно вплинути такі
заходи:
– популяризація здорового способу життя у ЗМІ та соціальних мережах;
– організація використання позитивного радянського досвіду щодо залучення
неповнолітніх, молоді до зайняття фізичною культурою, спортом на безкоштовній основі (за
рахунок Державного бюджету). Цього можна досягти шляхом створення розгалуженої
загальнодержавної мережі спеціалізованих спортивних організацій. Таким чином фізична
енергія молоді буде спрямована на самовдосконалення, відволікатиме від негативних
помислів і протиправної поведінки;
– розповсюдження інформації на телебаченні та відомих інтернет-ресурсах про шкоду
здоров’ю внаслідок вживання алкоголю та його деструктивного впливу на психіку людини.
Ефективним засобом розповсюдження такої інформації може бути також кінематограф, який
останнім часом активно відроджується в Україні. Як слушно зазначено у радянській праці
«Искоренинию подлежит», виданій за співпраці в/о «Союзінформкіно» та Відділу загальної
профілактики Управління кримінального розшуку Міністерства внутрішніх справ СРСР ще у
1975 році, «вказуючи у кіно на мерзенне, п’яне, неконтрольоване розумом озвіріння, як на
джерело злочину, виказується позиція медичних працівників та психологів щодо
закономірності впливу алкоголю на психічну діяльність та його наслідок – зникнення у
поведінці п’яного вищих механізмів самоконтролю: сорому, совісті, оцінки соціальної
значущості своїх вчинків. Замислюючись про це, глядач починає розуміти природу
«витирання» особистості під впливом систематичних атак алкоголю на вищі функції психіки,
що регулюють поведінку особи в суспільстві» [161, с. 5];
– збільшення вікового цензу продажу алкогольних напоїв до 21 року;
– заборона будь-якої реклами алкогольних напоїв не лише на телебаченні, а і в
друкованих ЗМІ, інтернет-ресурсах, закладах громадського харчування;
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– законодавче забезпечення реального застосування адміністративної відповідальності
за вживання алкогольних напоїв у громадських місцях.
Підвищення організації дозвілля та зайнятості населення. Нами вже зазначалось у
підрозділі 3.1 дисертації про існування достатнього вибору безкоштовних послуг щодо
забезпечення працевлаштування та культурно-освітнього розвитку людини. Проте
інформація про такі можливості є недостатньо поширеною серед більшості населення.
Вбачається, що для більш продуктивного залучення непрацевлаштованих осіб та бажаючих
організувати власне дозвілля важливим аспектом є не лише існування відповідних програм, а
й доведення до відома населення відповідної інформації про їх наявність. Така інформація у
виді сформованих цільових каталогів із переліком державних та недержавних пропозицій із
працевлаштування та освітніх програм може розповсюджуватись органами праці та
соціального захисту населення, державною службою зайнятості, навчальними закладами
тощо.
Вирішення соціальних проблем села. Процес збільшення міського населення та його
зменшення у сільській місцевості безпосередньо пов’язаний із проблемою безробіття. Жителі
сіл залишають свої домівки та переїжджають до міст у зв’язку із відсутністю роботи.
Основною сферою праці на селі є сільськогосподарське виробництво. Однак, з 2000 р.,
кількість найманих працівників агросфери скоротилася від 2,5 млн. до 665 тис. осіб. Рівень
оплати праці в аграрних підприємствах є нижчим майже на 40% за середній у розрізі економіки
країни. 16,8% сільських домогосподарств знаходиться за межею бідності, не перевищують
рівень прожиткового мінімуму сукупні витрати у 48% із них [35]. На думку М. М. Ігнатенка, це
спонукає до формування та розвитку соціальної відповідальності агроформувань з метою
запобігання соціальній напруженості серед сільських жителів, деградації сільських територій на
засадах розвитку альтернативних видів діяльності, депопуляції населення, приватнодержавного
партнерства, приватного інвестування виконання соціальних проектів та програм [163].
Збільшення рівня населення на селі залежить від розвитку аграрної сфери економіки та
зайнятості сільського населення в Україні.
Підвищення сільськогосподарського виробництва, розвиток підприємств добувної та
переробної промисловості, рибництва й рибного господарства лісового господарства,
транспортних підприємств тощо з одночасним розвитком інфраструктури не тільки зміцнить
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економіку України, а й створить сприятливі умови для збільшення кількості сільського
населення.
Обмеження поширення інформації, що пропагує насильство і жорстокість.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію» інформація не може
використовуватися для закликів до повалення конституційного ладу, порушення
територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на
права і свободи людини [338]. Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 2 Закону України «Про захист суспільної
моралі» виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції,
що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови
дотримання обмежень, встановлених законодавством. Забороняються виробництво та
розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну
шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує
фашизм та неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за національною
ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з
душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує
наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички [336].
Отже, на законодавчому рівні обмежується розповсюдження інформації, що пропагує
зокрема насильство та жорсткість. При цьому залишається відкритим питання: хто є
суб’єктом нагляду за виконанням та дотриманням положень аналізованого законодавства?
До 2015 р. в Україні функціонувала Національна експертна комісія з питань захисту
суспільної моралі, яку було ліквідовано постановою Кабінету Міністрів України від
27 травня 2015 р. № 333. Після ліквідації згаданої Комісії до Закону України «Про захист
суспільної моралі» були внесені відповідні зміни; у ч. 1, 2 ст. 15 визначено, що контроль за
додержанням вимог цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї
компетенції здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері культури,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну
політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з
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правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, Державний
комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення. Громадський контроль за додержанням вимог законодавства у
сфері захисту суспільної моралі здійснюють творчі спілки, які діють у сфері культури та
мистецтв, журналістики. Держава забезпечує фінансову підтримку здійснення громадського
контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України [336].
Таким чином, на понад одинадцять суб’єктів у межах їх компетенції покладено
контроль за додержанням вимог цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі. На
нашу думку, такий «колективний» нагляд за дотриманням законодавства у сфері охорони
суспільної моралі в Україні, без визначення головного відповідального суб’єкта, не може
ефективно сприяти виконанню цілей профільного законодавства з цього питання.
Результативність роботи цих органів у згаданому напрямі не потребує зайвих коментарів – з
урахуванням навіть поверхневого огляду контенту українських телеканалів або інтернетресурсів. Вбачається, що більш доречним було б визначити центральний орган виконавчої
влади, відповідальний за належне здійснення державної політики у сфері захисту суспільної
моралі. Наприклад, ним може бути Міністерство культури України. При цьому у його
структурі доцільно утворити профільний Директорат державної політики у сфері захисту
суспільної моралі. Наявність одного відповідального державного органу дозволить зібрати
спеціалістів різних напрямів (юристів, психологів, митців тощо), провести відповідні
соціологічні дослідження, виявити масштаби проблеми в державі, розробити державну
стратегію зменшення поширення насильства та жорстокості на українському телебаченні та
мережі Інтернет.
Покращення якості роботи національної поліції. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про національну поліцію» національна поліція України (поліція) є центральним органом
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [340]. Одним із структурних
підрозділів національної поліції України є Департамент патрульної поліції (далі – ДПП).
Відповідно до Положення про Департамент патрульної поліції, затвердженого наказом
Національної поліції України від 6 листопада 2015 р. № 73 (у редакції наказу Національної
поліції України від 31 жовтня 2016 р. № 1114) ДПП є міжрегіональним територіальним органом
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Національної поліції України, який створюється, реорганізовується та ліквідовується Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України в установленому законом
порядку (п. 1 Розділу І). До основних завдань ДПП належить: реалізація в межах компетенції
державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і
держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку; надання в межах
визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги; забезпечення безпеки
дорожнього руху; своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події (Розділ ІІ) [310].
Саме співробітники ДПП здійснюють патрулювання з метою запобігання
протиправним діям, а також їх виявлення, затримують осіб, підозрюваних у вчиненні
кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.
Тобто не в останню чергу саме від діяльності ДПП залежить своєчасне виявлення
кримінальних правопорушень.
Водночас, незважаючи на тривале реформування органів поліції, укомплектування їх
новими кадрами та підвищення матеріально-технічного забезпечення, ще потребує
покращення діяльність органів поліції із забезпечення належного стану правопорядку та
підвищення рівня ефективності захисту суспільства від протиправних посягань.
На нашу думку, підвищення якості діяльності поліції, зокрема і щодо своєчасного
реагування на кримінальні прояви, можна досягти шляхом кількісного збільшення нарядів
поліції, посилення патрулювання громадських місць нарядами поліції, нагляду за
проблемним контингентом населення (особи без визначеного місця проживання; роми;
особи, хворі на алкоголізм, наркоманію, психічні розлади; особи, що звільнились з місць
позбавлення волі; особи, що відбувають покарання з випробуванням; особи, що вчинили
адміністративні правопорушення тощо), застосування технічних засобів фіксування стану
правопорядку та оперативного виклику (про що йтиметься далі).
Посилення громадського контролю у сфері охорони громадського порядку. Важливе
значення у виконанні правоохоронними органами своїх функцій відіграє налагодження
співпраці з громадськістю. Здійснення ефективного захисту громадського порядку без участі
громадян, за їх байдужого ставлення до вчинюваних актів протиправної поведінки – є вкрай
ускладненим та сприяє підвищенню рівня злочинності. Якщо у свідомості осіб, що вчиняють
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правопорушення, єдиним стримуючим фактором є страх перед викриттям працівниками
поліції, то вона скоріше вчинить протиправне діяння, аніж відмовиться від цього, оскільки
результативність роботи правоохоронних органів щодо своєчасного прибуття за викликом,
виявлення кримінального правопорушення та подальшого його розслідування, поза
сумнівом,

потребує

підвищення.

Водночас,

якщо

серед

стримуючих

факторів

правопорушників буде страх викриття та затримання іншими особами, то намір вчинити
кримінальне правопорушення буде не таким рішучим, та, можливо, взагалі зникне.
Забезпечення громадського порядку є не тільки конституційним обов’язком держави в
особі відповідних державних правоохоронних органів, а передусім – самих громадян,
абсолютна більшість яких зацікавлена у безпечних та комфортних умовах життя.
Формування партнерства у сфері охорони громадського порядку між поліцією та
громадськими організаціями має бути одним із пріоритетних напрямів роботи поліції. На
нашу думку, задля посилення ефективності такого партнерства, серед населення слід
популяризувати діяльність відповідних громадських організацій з охорони громадського
порядку, заохочувати участь у них, залучати до їх дільності органи державної влади та
міжнародні організації. Такі організації можна створювати на базі вищих навчальних
закладів, професійно-технічних училищ, підприємств, установ та організацій різних форм
власності.
Викладене свідчить, що заходи, спрямовані на загальносоціальне запобігання
злочинності, є основою для розроблення заходів спеціально-кримінологічного запобігання,
водночас вони мають більш загальну мету, аніж запобігання злочинам. Такі заходи
спрямовані передусім на загальне покращення стану суспільних відносин в Україні у сферах
економіки, культури, освіти, соціального захисту населення, забезпечення прав та свобод
людини

та

громадянина. Загальносоціальні

заходи,

безумовно,

мають

важливе

кримінологічне значення, оскільки спрямовані на соціальний розвиток суспільства, що має
наслідком ліквідацію чи зменшення явищ, що породжують злочинність.
2. Спеціально-кримінологічне запобігання хуліганству.
На відміну від загальносоціального запобігання, яке спрямоване на відвернення
злочинності як явища загалом, спеціальне запобігання має цільову спрямованість щодо
запобігання конкретним видам кримінальних правопорушень.
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У науковій літературі під спеціально-кримінологічним запобіганням розуміється
сукупність заходів боротьби зі злочинністю, змістом яких є різноманітна діяльність державних
органів, громадських організацій, соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та
умов, що породжують і сприяють злочинності, а також недопущення вчинення злочинів на
різних стадіях злочинної поведінки [99, с. 144]. Спеціально-кримінологічні заходи є окремим,
суто кримінологічним видом заходів запобігання злочинності, які чинять вплив: не лише після
вчинення злочину, але частіше до цього моменту; у сфері, яка лише частково регулюється
правом; засобами, що мають виключно цільове запобіжне призначення; інколи паралельно з
правовими і неправовими, процесуальними, організаційно-управлінськими та іншими засобами,
але частіше після них [149, с. 328–329].
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам складається із трьох напрямів
діяльності: кримінологічної профілактики; відвернення злочинів; припинення злочинів [99,
с. 144]. Водночас така схема напрямів діяльності із запобігання злочинам є загальною, та не
може поширюватись на всі види протиправних посягань. Кожний вид злочинів має свою
специфіку, з урахуванням якої мають розроблятись відповідні запобіжні заходи.
Визначаючись із заходами спеціально-кримінологічного запобігання хуліганства, слід
враховувати, що це кримінальне правопорушення має спонтанний та ситуативний характер,
не потребує завчасної підготовки, умисел на його вчинення виникає раптово, мета його не є
конкретизованою для самого злочинця до моменту завершення вчинення кримінального
правопорушення. Отже, такі спеціально-кримінологічні напрями, як відвернення та
припинення злочинів не можуть достатньо ефективно реалізовуватись у діяльності із
запобігання хуліганству. Натомість напрям кримінологічної профілактики може включати
заходи стратегічного характеру, спрямовані на усунення деструктивних рис особистості, та,
як наслідок, запобігати вчиненню злочинних дій.
Об’єктами запобіжних заходів у спеціально-кримінологічному запобіганні хуліганства
є: поведінка осіб, схильних до вчинення дій, спрямованих на грубе порушення громадського
порядку; криміногенне оточення, що стимулює розвиток в особи деструктивних рис, які
формують кримінальну мотивацію щодо вчинення злочину; чинники, які полегшують
вчинення хуліганства, створюють для цього сприятливі умови.
Об’єктом кримінологічної профілактики є сформована суспільно неприйнятна спрямованість особистості, яка відображається ззовні в антисуспільних проявах, правопорушеннях,
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але формування криміногенної орієнтації лише розпочалося і не визначилося у кримінальній
мотивації, тим більше – у мотиві вчинення конкретного злочину. Інакше кажучи, ще
відсутній намір його вчинити, а мають місце антисуспільні, аморальні вчинки, що свідчать
лише про початкові (незлочинні) форми суспільної небезпечності [149, с. 329–330]. Заходи
кримінологічної профілактики мають превентивний (випереджувальний) характер та
спрямовані на виправлення дозлочинної поведінки осіб, схильних до вчинення
правопорушень.
До заходів із кримінологічної профілактики хуліганства можуть належати:
1. Своєчасне виявлення потенційних хуліганів. Початковим етапом розроблення та
виконання заходів спеціально-кримінологічного запобігання має бути встановлення
відповідного об’єкта запобіжного впливу, тобто осіб, схильних до вчинення певного виду
кримінальних правопорушень. До таких осіб можуть належати особи, які вже притягались до
кримінальної чи адміністративної відповідальності, та інші особи, поведінка яких межує з
протиправною. Під прискіпливий нагляд працівників поліції мають потрапляти особи,
раніше засуджені за хуліганство та вчинення інших кримінальних правопорушень проти
громадського порядку, чи насильницьких кримінальних правопорушень проти життя та
здоров’я особи. Осіб, які ще не потрапляли під нагляд поліції, проте схильних до грубого
порушення громадського порядку, також нескладно виявити. Так, «групи ризику», які
потребують вжиття профілактичних заходів, можна виявляти шляхом проведення
опитування населення (мешканців будинків, вчителів шкіл, викладачів професійних училищ
та вищих навчальних закладів, дільничних лікарів, продавців продовольчих магазинів тощо).
2. Профілактична робота з потенційними хуліганами – є наступним, після виявлення
потенційних хуліганів, етапом спеціально-кримінологічного запобігання, у якому можна
виокремити такі напрями діяльності: соціально-корегувальний та психологічний.
Соціально-корегувальний напрям має своїм завданням усунення деструктивних
поведінкових нахилів потенційного хулігана та збільшення його соціалізації або
ресоціалізація (для осіб, звільнених з місць позбавлення волі). Реалізація такого напряму має
здійснюватися спільно представниками правоохоронних органів, соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, центрів зайнятості, закладів освіти та культури шляхом проведення бесід,
семінарів, практичних занять тощо. Такі заходи повинні бути спрямовані на різносторонній
розвиток особистості, формування у потенційних хуліганів відповідних соціальних цінностей
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та орієнтацій, несумісних із маргінальним способом життя; підвищення моральності та
культури (зокрема правової), формування правосвідомості, потреби у праці, позитивних
моральних цінностей і правил поведінки, залучення до здорового способу життя.
Крім того, позитивним кроком було б запровадження відповідних навчальних курсів з
різних предметів для осіб, які не мають професійних навичок та мають бажання навчатись.
Такі курси можна запровадити за участі громадських організацій, меценатів і державних
органів на базі навчальних закладів. За результатами успішного виконання навчального
плану таких осіб можна працевлаштовувати на державні або приватні підприємства. Для
того, аби зацікавити потенційних роботодавців приймати на роботу осіб, що пройшли такі
навчальні програми, можна запровадити, наприклад, податкові пільги для зазначених
підприємств.
За результатами виконання таких заходів буде досягнуто дві цілі – соціалізація
потенційних правопорушників та подолання проблеми безробіття.
До соціально-корегувальної діяльності потенційних хуліганів також слід активно
залучати і громадські організації (військово-патріотичні, благодійні, правозахисні, молодіжні,
спортивні, релігійні тощо) з метою організації дозвілля останніх, участі у культурно- та
спортивно-масових заходах.
Останнім часом в Україні набуває розвитку взаємодія органів пробації із релігійними
організаціями з метою надання допомоги засудженим та особам, звільненим із місць
відбування покарання, і зменшення рівня рецидивної злочинності.
Із міжнародного досвіду відомо, що релігія є першим за своїм значенням виправним
чинником, оскільки справляє значний вплив на душу й життя людини. За міжнародними
пенітенціарними дослідженнями можна впевнено твердити: якщо виправні заходи не
засновуються на релігії, не оживляються і не наповнюються релігійним змістом, вони часто
бувають бездіяльними. Марно застосовувати різноманітні репресивні й примусові заходи, якщо
душа і совість, на які не діє сила зовнішнього примусу, залишаються нечуттєвими [265, с. 63–84].
Взаємодія установ виконання покарань та пробації і релігійних організацій
узгоджується з міжнародною практикою, що закріплено у відповідних правових актах.
Коментарем до Рекомендацій СМ/Rec (2010) 1 Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію визначено, що правопорушники
часто мають складні потреби, пов’язані з їхніми злочинами. Тому, де це доречно, органи
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пробації повинні працювати у співпраці із соціальними службами, навчальними установами,
службами зайнятості, релігійними і благодійними організаціями тощо [183 с. 19].
Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи для в’язничних та пробаційних
служб щодо радикалізації і насильницького екстремізму визначають персонал тих служб, що
є основним суб’єктом для реалізації рекомендацій; згадуються також і душпастири, які
працюють з ув’язненими та суб’єктами пробації, що мають ризик підпасти під вплив
радикальних та екстремістських ідеологій. Ці принципи закликають надавати преференції
душпастира, щоб викликати позитивні особисті зміни ув’язнених, аби ризик вчинення ними
злочинів на свободі був зведений до мінімуму [174, с. 20–21].
Відповідно до ч. 3 ст. 35 Конституції України церква і релігійні організації в Україні
відокремлені від держави [185]. Водночас сучасне українське суспільство формує
універсальні людські цінності, вироблені людством упродовж багатьох тисячоліть, що є
основою для багатьох релігійних течій (гуманність, милосердя, співчуття, взаємолюбов).
Отже, взаємодія установ виконання покарань та пробації із релігійними організаціями з
метою надання духовної підтримки особам, що втратили ціннісні орієнтири у житті, є вкрай
необхідною.
Церква є ефективним суб’єктом громадського впливу в процесі виправлення та
ресоціалізації засуджених, ураховуючи як пенітенціарний період, так і постпенітенціарний.
Крім того, церква є стороною, що залучає до своєї душпастирської діяльності волонтерів
(лікарі, науковці, психологи), колишніх засуджених, а також громадські організації [392, с. 11].
У вітчизняному законодавства така діяльність регулюється наступним чином.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 1281 КВК України душпастирська опіка засуджених – діяльність в
установах виконання покарань священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними
організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку,
спрямована на задоволення релігійних потреб засуджених, їх духовне виховання; для
координації заходів душпастирської опіки засуджених центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, створює дорадчий орган,
до складу якого включаються представники заінтересованих релігійних центрів і управлінь,
статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку [213].
Згідно з Положенням про Душпастирську раду з питань релігійної опіки у
пенітенціарній системі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
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5 липня 2017 року № 2170/5, душпастирська рада з питань релігійної опіки у пенітенціарній
системі України (далі – Душпастирська рада) є постійно діючим представницьким
міжконфесійним дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, що працює на
громадських засадах (п. 1 розділу 1) [311]. Однією із основних функцій Душпастирської ради
є організація духовно-просвітницьких та доброчинних заходів міжконфесійної співпраці в
органах і установах, а також надання допомоги для виховання, виправлення та реінтеграції до
суспільства колишніх засуджених (п. 4 розділу 3) [311].
Положення Закону України «Про пробацію» передбачають залучення до виконання
завдань, пов’язаних із пробацією волонтерів, на добровільній та безоплатній основі (п. 1 ч. 1
ст. 2). Відповідно до ст. 20 Закону України «Про пробацію» волонтерська діяльність,
пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську
діяльність» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (ч. 1) [343]; основним
завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за
засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи (ч. 2) [343]; волонтери пробації
здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації (ч. 3) [343].
Наведені положення нормативно-правових актів дозволяють дійти висновку, що
представники релігійних організацій можуть бути залучені (і залучаються) до процесу
виправлення засуджених як під час відбування останніми покарання в установах виконання
покарань, так і під час їх участі у заходах наглядової та пенітенціарної пробації.
На наше переконання, душпастирська діяльність має доволі значний, проте наразі не
повною мірою реалізований кримінологічний потенціал щодо запобігання злочинності,
зокрема і хуліганству. Напрямки такої діяльності щодо виправлення засуджених та
запобігання вчинення ними нових злочинів можуть включати соціально-корегувальну
роботу, проведення індивідуально-профілактичної роботи, надання психологічної та
консультативної допомоги, сприяння у залученні засуджених та осіб, що відбули покарання,
до суспільно-корисної діяльності.
Психологічний напрям. Для корекції поведінки потенційних правопорушників у
профілактичній роботі з ними мають застосовуватись психодіагностичні та психометричні
методи. Запровадження спеціального психологічного тестування слугуватиме глибокому
вивченню особистості потенційного хулігана, формуванню індивідуальної програми щодо
запобігання злочинній поведінці.
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Наприклад, у США досить поширена теорія небезпечного стану (клінічна кримінологія), яка
надає для практичного використання теоретично обґрунтовану комплексну методику клінічної
роботи з метою запобігання злочинам. Першу працю з аналізованого напряму «Критерії
небезпечного стану» написав у 1880 р. Р. Гарофало. Згідно з цією теорією у конкретних випадках
злочин виникає на ґрунті певного психічного стану, що схиляє людину до конфлікту із
соціальними нормами [439, с. 27]. Зазвичай, небезпечний стан є тимчасовим і відповідає
внутрішній кризі, що змінюється емоційною байдужістю, після якої настає егоцентризм, а потім
лабільність (нестійкість), яка може знову перерости в кризу. Небезпечний стан діагностують
спеціалісти [439, с. 27]. Важливу роль у цій справі відіграє порівняння результатів дослідження
особи з даними ситуації, в якій вона перебуває. Під час оцінювання ситуації беруть до уваги,
зокрема, матеріальні умови, вплив з боку оточення, наявність психотравмуючих факторів. Діагноз
визначає суворо індивідуальні профілактичні заходи [439, с. 27].
На нашу думку, запровадження у профілактичній діяльності зазначених психологічних
тестувань дозволить ефективно виявляти ступінь соціальної деформованості особистості
потенційного злочинця, ступінь його соціально-психологічної непристосованості, розробляти
на цій підставі програми реабілітації та корекції поведінки, які були б спрямовані на
формування в осіб емоційно-негативного ставлення до аморальності та протиправності,
досвіду застосування активних засобів боротьби з іншими негативними явищами. На
усунення таких особистісних проблем (психічних, розумових, емоційних) слід створювати
відповідні соціальні центри психологічної роботи з проблемними категоріями населення;
вони мають надавати своєчасну психологічну допомогу особам, які її потребують. Утворити
такі центри можна за підтримки державних та громадських організацій.
Для успішного запобігання вчиненню злочинів необхідно застосовувати методи
психологічної дії, тобто засоби інформаційного, інтелектуального, медично-психологічного
впливу на думки і поведінку певної особи чи кола осіб [99, с. 166]. До таких методів можна
віднести: метод масової комунікації, тобто поширення інформації, яка орієнтована на
ствердження духовних цінностей, моральних та правових норм суспільства, з метою справити
ідеологічний вплив на настрої, думки, оцінки, рішення; метод медично-реабілітаційного діяння,
спрямований на недопущення злочину з боку осіб з психічними аномаліями, тощо [99, с. 166].
3. Правові заходи. КК передбачено, що він має своїм завданням, серед іншого,
запобігання кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 1) [206]. Запобігання вчиненню нових
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кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, окрім кари і
виправлення засуджених має також інститут покарання (ч. 2 ст. 50 КК) [206].
Відповідно до проведеного опитування працівників правоохоронних органів та суду 60,1%
респондентів вважають за необхідне посилити кримінальну відповідальності за хуліганство
(Додатки Є, З). На думку 34,2% опитаних, положення ст. 296 КК потребують доповнення таким
видом покарання, як громадські роботи; вони зазначають, що цей вид покарання є найбільш
ефективним для виправлення особи, яка вчинила хуліганство (Додатки Є, З).
На нашу думку, передбачені ст. 296 КК види покарань (штраф, арешт, обмеження та
позбавлення волі) не мають належного превентивного ефекту, особливо з урахуванням того,
що більшість осіб, засуджених за це кримінальне правопорушення, звільняється судом від
відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК. Тобто особи, засуджені за
хуліганство, досить часто фактично не несуть за це жодного покарання, що є неприпустимим
з урахуванням поширеності цього кримінального правопорушення в суспільстві.
Застосування такого виду покарання, як громадські роботи сприяло б як виправленню та
соціалізації останніх, так і приносило суспільну користь.
Крім того, потребує посилення адміністративна відповідальність за вчинення
адміністративних правопорушень, які є передумовою вчинення хуліганства: розпивання
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у
громадських місцях у п’яному вигляді (ст. 178 КУпАП) [177]; розпивання пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв на виробництві (ст. 179 КУпАП) [177]; доведення неповнолітнього
до стану сп’яніння (ст. 180 КУпАП) [177].
Також, на нашу думку, у КПК необхідно відновити повноваження органу дізнання,
слідчого, прокурора про внесення відповідному адресату подання про вжиття заходів щодо
усунення причин і умов вчинення злочину, що було передбачено ст.ст. 23, 23-1 КПК 1960
року. Незважаючи на низьку ефективність цього кримінально-процесуального засобу
запобігання злочинам через його ігнорування або формальне недобросовісне застосування
працівниками правоохоронних органів, немає підстав вважати його зайвим чи непотрібним.
За умови належної реалізації цього процесуального засобу можна покращити
ефективність діяльності із запобігання кримінальним правопорушенням та підвищити
авторитет правоохоронної системи.
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правосвідомості громадян, спонукатиме їх до правомірної поведінки, слугуватиме
формуванню належного уявлення про жорстку реакцію правоохоронної системи на випадки
порушення громадського порядку, наповнить реальним змістом принцип невідворотності
відповідальності.
4. Інформаційні заходи. Вплив ЗМІ на суспільство є постійним, таким, що формує
морально-психологічний клімат і ставлення до проведених у країні економічних і політичних
перетворень, позначається на рівні правосвідомості населення, впливаючи на кримінологічну
ситуацію. Таким чином, інформаційний вплив на стан злочинності може бути як
накопичувальним – тобто таким, що тривало і поступово формує певні соціальні уявлення і
особистісні установки, так і імпульсивним – коли одиниці інформації, що містять
криміногенні тригери, можуть провокувати осіб на здійснення необдуманих дій і
породжувати епідемії копіювання злочинів, тобто серій, за яких перший злочин (як правило)
агресивного характеру слугує прикладом для наступних. Прикладами тригерного впливу і
епідемій злочинності можуть бути розстріли школярів в американських школах та інші
подібні дії [386, с. 18].
ЗМІ надано право на збирання, аналіз і поширення інформації, яка привертає увагу до
тих чи інших суспільних криміногенних явищ і процесів, недоліків у діяльності державних і
недержавних органів і організацій, а також їх посадових осіб [99, с. 163]. Закріплений
нормативними актами обов’язок правоохоронних органів відповідним чином реагувати на
це, можливість створювати громадську думку – все це робить ЗМІ важливим суб’єктом
запобігання злочинності [99, с. 163].
З метою запобігання хуліганству слід активізувати інформаційну сферу профілактичної
роботи; необхідно формувати суспільну думку, що має змістом нетерпимість і громадський
осуд щодо осіб, які грубо порушують громадський порядок.
Більшість телепрограм і новин, що транслюються на вітчизняних телеканалах, активно
інформують

населення

про

вчинювані

кримінальні

правопорушення

та

інші

правопорушення. Проте вважаємо інформування населення про такі випадки має
здійснюватися не у форматі стороннього спостерігача (формальний опис події), а мати
характер осуду протиправних дій. Для запобігання злочинності більш продуктивним було б
доведення до відома громадян позитивних результатів роботи правоохоронних органів – про
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виявлення осіб, які вчинили хуліганство та притягнення винуватих до кримінальної
відповідальності.
5. Виявлення топографії хуліганства, тобто локальних зон, місць і обстановки, які
об’єктивно можуть сприяти вчиненню цього виду кримінальних правопорушень.
Оскільки більшість хуліганств вчиняється у громадських місцях, виявлення відповідних
територій, які потребують посиленого патрулювання поліцією, є завданням нескладним. Це
зокрема такі місця: вони розташовані поблизу місць продажу алкоголю (магазини або кафе);
є зручними для вживання алкогольних напоїв, як правило, обладнані місцями для сидіння –
це можуть бути лавки, павільйони, під’їзди, парапети і т.п.; погано освітлені; малолюдні.
Посилена охорона громадського порядку у згаданих місцях має також відбуватися з
урахуванням часових особливостей – йдеться про нічний час, вихідні та святкові дні.
6. Використання технічних засобів у правоохоронній діяльності. Технічні заходи
профілактики хуліганства охоплюють розробку і впровадження різноманітних охоронних,
сигнальних засобів, які ускладнюють вчинення дій, спрямованих на порушення громадського
порядку.
До технічних заходів запобігання хуліганству можуть належати:
встановлення мережі відеоспостереження у громадських місцях;
обладнання тривожними кнопками закладів торгівлі, харчування, освіти, державних
установ, місць проведення дозвілля (парків, скверів, спортивних і дитячих майданчиків) та
масового скупчення людей (театри, кінотеатри, концертні зали, стадіони тощо);
запровадження можливості швидкого виклику наряду поліції за допомогою
індивідуальної мобільної тривожної кнопки, встановленої у мобільному додатку;
встановлення антивандальних засобів безпеки у закладах торгівлі;
збільшення вуличного освітлення.
Окремим напрямом запобігання злочинності є віктимологічна профілактика. У
науковій літературі вона визначається як система взаємопов’язаних, організаційно
забезпечених державних, громадських й індивідуальних заходів, спрямованих на виявлення
та усунення або нейтралізацію чинників, які формують особисту чи масову можливість стати
жертвою злочину [215, с. 111].
Проведене нами дослідження жертв хуліганства (див. підрозділ 3.2 дисертації) дозволяє
дійти висновку, що зазначеними у цьому розділі заходами загальносоціального та
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спеціально-кримінологічного запобігання хуліганству (останній включає і індивідуальні)
охоплюється і віктимологічний напрям запобігання цьому злочину.
Зокрема, нами визначені такі заходи загальносоціального запобігання:
виховання молоді, що сприятиме загальному зростанню правосвідомості та культури
молоді, формуваню моделі правомірної поведінки у критичних ситуаціях;
зменшення рівня вживання алкогольних напоїв, що відповідно зменшить ризик втрати
контролю над поведінкою у конфліктних ситуаціях та взагалі потрапляння у такі ситуації;
підвищення організації дозвілля та зайнятості населення, що має зменшити можливість
потрапляння у маргінальне середовище;
обмеження поширення інформації, що пропагує насильство і жорстокість – це
формуватиме у громадян позитивне ставлення до життя та сприйняття світу, неприйнятність
агресивних форм поведінки;
покращення якості роботи національної поліції, що покликане зміцнии почуття
захищеності у суспільстві та довіру до правоохоронної системи.
Нами запропоновані такі заходи спеціально-кримінологічного запобігання, як:
інформаційні – популяризують серед громадян відомості щодо існування такого
негативного явища, як хуліганство, а наочні приклади вчинення такого кримінального
правопорушення дозволять особам уникати потенційно криміногенних ситуацій (вжиття
алкогольних напоїв із малознайомими особами; ескалація конфліктних ситуацій;
перебування у нічний час у малолюдних та мало освітлених місцях) або формувати
відповідну стратегію поведінки;
технічні – слугуватимуть охороні осіб та їх майна. Йдеться передусім про
запровадження тривожних кнопок, які забезпечать оперативний виклик працівників поліції
до місця вчинення кримінального правопорушення чи при виявленні громадянами
потенційно небезпечної ситуації.
Загалом усі зазначені заходи запобігання хуліганству стосуються й інших
насильницько-агресивних злочинів. Запровадження таких заходів має здійснюватися не
вибірково, а комплексно і на загальнодержавному рівні.
Голіна В. В. зазначає, що теорією і практикою боротьби зі злочинністю підтверджено,
що соціально-конструктивною й демократичною формою організованої на державному рівні
протидії злочинності є розробка, ухвалення і реалізація спеціальних програм, які поєднують
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загальносоціальні і спеціально-кримінологічні (включаючи індивідуальні) заходи її
запобігання [100]. Вчений вказує, що основною метою таких програми традиційно
визначаються: усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення
конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового
нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих органів
виконавчої влади та громадськості; вдосконалення методів організації роботи і шляхів
запобігання вчиненню злочинів; стабілізацію, поступове і кількісне зниження та якісну зміну
їх суспільної небезпечності [100].
Розроблення і запровадження державної програми з протидії злочинності, яка наразі в
Україні відсутня, є нагальною потребою українського суспільства та має бути
першочерговим завданням Кабінету Міністрів України.
Запропоновані нами заходи протидії хуліганству, разом з іншими науковими доробками
щодо запобігання різним видам кримінальних правопорушень, мають бути системно і
комплексно оцінені та імплементовані у відповідну програму протидії злочинності, що
забезпечить її науково-практичну обґрунтованість та ефективність.
Висновки до розділу 3
У цьому розділі дисертації досліджено причини та умови вчинення хуліганства.
Підтримано концепт, за якого причиною вчинення кримінального правопорушення
є вади людської природи, а саме дефектність інтелектуальної, вольової та емоційної
структури особистості злочинця. Визначено, що підставою для формування мотивації
злочинної поведінки, що детермінує хуліганство, є антисуспільні риси особистості, що
створюють у свідомості особи негативні ціннісні переваги. Мотивація хуліганства,
будучи відображенням наявних в особи антисоціальних поглядів та установок, є саме
тим внутрішнім чинником, який формує мотив явної неповаги до суспільства та
спонукає до вчинення кримінального правопорушення.
Виокремлено негативні особистісні риси хуліганів, що відображають стійкі
індивідуальні властивості, як одного з ключових факторів формування мотивації
хуліганської поведінки (агресивність, імпульсивність, егоїзм, негативізм, фанатизм). Ці
негативні риси особистості, перелік яких не є вичерпним, за умови відсутності в особи
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позитивних установок щодо їх стримування, формують мотивацію злочинної поведінки
особи. Також розглянуто питання значення біологічних чинників у злочинній поведінці.
Досліджено умови вчинення хуліганства. Визначено суб’єктивні (недоліки
виховання, схильність до вживання алкогольних напоїв, неорганізованість дозвілля, а
також безробіття) та об’єктивні (тотальна пропаганда ЗМІ культу насильства і
жорстокості, вади в діяльності органів кримінальної юстиції, відсутність дієвих
допоміжних громадських утворень з охорони правопорядку, провокаційна поведінка
потерпілих, урбанізація) умови криміногенної детермінації, визначено їх особливості.
Розглянуто конкретну життєву ситуацію, як окремий фактор детермінації
хуліганства. Здійснено класифікацію криміногенних ситуацій під час вчинення
хуліганства за критеріями джерела виникнення та змісту. За критерієм джерела
виникнення вони, як правило, створені самим злочинцем, за змістом – конфліктні та
проблемні.
Досліджено жертву хуліганства та її роль у вчиненні злочину. Здійснено
кримінологічну характеристику жертв хуліганства на підставі таких складових, як
соціально-демографічні та віктимологічні риси. Аналіз цих складових дозволив
створити типовий (узагальнений) віктимологічний портрет жертви хуліганства. Це –
чоловік віком від 19 до 30 років, громадянин України, українець, неодружений, з вищою
або незакінченою вищою освітою, офіційно працевлаштований, не схильний до
вживання алкогольних напоїв, зі злочинцем не знайомий. Перед вчиненням
кримінального правопорушення жертва хуліганства поводить себе нейтрально, під час
посягання – активно вчиняє дії, спрямовані на припинення кримінального
правопорушення, після вчинення посягання – звертається до правоохоронних органів.
Кримінологічна характеристика особи потерпілого від хуліганства дозволила
сформувати типологію жертв хуліганства за ступенем віктимності (незначним,
підвищеним, високим).
Також у розділі на підставі встановлених причин і умов вчинення хуліганства
розглянуто основні напрями запобігання хуліганству в Україні (загальносоціальний,
спеціально-кримінологічний, який охоплює і індивідуальний).
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Визначено, що об’єктом загальносоціального запобігання хуліганству є ті
деструктивні явища суспільного життя в економічній, соціальній, ідеологічній сферах,
що негативно впливають на свідомість осіб, формуючи її криміногенний ухил та
опосередковано впливають на виникнення мотивації до вчинення грубого порушення
громадського порядку.
Запропоновано перспективні загальносоціальні напрями запобігання хуліганству
(виховання молоді, зменшення рівня вживання алкогольних напоїв населенням,
підвищення організації дозвілля та зайнятості населення, вирішення соціальних проблем
села, обмеження поширення інформації, що пропагує насильство і жорстокість,
покращення якості роботи національної поліції, посилення громадського контролю у
сфері охорони громадського порядку).
Встановлено, що об’єктами запобіжних заходів у спеціально-кримінологічному
запобіганні хуліганства є: поведінка осіб, схильних до вчинення дій, спрямованих на
грубе порушення громадського порядку; криміногенне оточення, що стимулює розвиток
в особи деструктивних рис, які формують кримінальну мотивацію щодо вчинення
злочину; чинники, які полегшують вчинення хуліганства, створюють для цього
сприятливі умови.
З урахуванням специфіки досліджуваного кримінального правопорушення
виявлено,

що

найбільш

ефективними

заходами

спеціально-кримінологічного

запобігання є заходи кримінологічної профілактики, зокрема: своєчасне виявлення
потенційних хуліганів, профілактична робота з такими особами

(соціально-

корегувальний та психологічний напрям), правові та інформаційні заходи, виявлення
топографії хуліганства, використання технічних засобів у правоохоронній діяльності.
Обґрунтовано, що душпастирська діяльність у взаємодії з інститутом пробації є
перспективним напрямом протидії хуліганству (так само – всім іншим видам
злочинності).
На підставі проведеного дослідження жертв хуліганства встановлено, що окремими
запропонованими

заходами

загальносоціального

та

спеціально-кримінологічного

запобігання хуліганству охоплюється і віктимологічний напрям запобігання цьому
злочину.
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Акцентовано на необхідності розроблення і запровадження державної стратегічної
програми з протидії злочинності – як ефективного інструменту запобігання різним
видам кримінальних правопорушень, у т.ч. і хуліганству.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового
завдання, що виявилося у комплексній і системній розробці кримінально-правових та
кримінологічних проблем протидії хуліганству, формуванні на цій основі пропозицій щодо
вдосконалення положень кримінального законодавства України і його практичного
застосування, запобігання таким кримінальним правопорушенням. До основних науково
обґрунтованих результатів проведеного дослідження належать, зокрема, такі положення.
I. Щодо об’єкта хуліганства.
Основним безпосереднім об’єктом хуліганства є громадський порядок, тобто суспільні
відносини, що потерпають від хуліганства і яким заподіюється реальна шкода у певний час і
в конкретному місці; це сукупність охоронюваних КК України суспільних відносин, які
характеризуються тим, що вони: закріплені у нормах права та історично сформованих
нормах моралі; уособлюють культурні, моральні та естетичні соціальні норми, які
визначають правила поведінки людей у таких сферах діяльності, як побут, виробництво,
дозвілля, сім’я, спорт, охорона здоров’я; є виразником нормального стану стосунків між
людьми, належного ставлення до здоров’я осіб, державної, комунальної, приватної чи іншої
форми власності.
Доведено, що здоров’я громадян, власність фізичних або юридичних осіб, нормальна
діяльність закладів різних сфер тощо є додатковими обов’язковими альтернативними
об’єктами хуліганства, яким завдається шкода поряд із громадським порядком.
Під час вчинення хуліганства шкода громадському порядку завдається виключно
через заподіяння шкоди конкретним потерпілим або юридичним особам. Встановлено, що у
відповідних кримінальних провадженнях зазвичай фігурували такі факультативні ознаки
об’єкта складу злочину, як «потерпілий від злочину» (97,5%) та «предмет злочину» (32,4%).
Для особливо кваліфікованого складу злочину (ч. 3 ст. 296 КК України) характерним є
додатковий обов’язковий безпосередній об’єкт – правомірна діяльність представників влади
або громадськості, які виконують обов’язки з охорони громадського порядку, або ж
громадян, які припиняють хуліганські дії.
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В аспекті вчення про об’єкт злочину обґрунтовано такий висновок. Під час
застосування судами ст. 46 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з примиренням винного з потерпілим) є хибним підхід щодо відмови у застосуванні
положень цієї статті до осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального проступку,
передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України. Зокрема, дисертант критично ставиться до концепту
Верховного Суду про те, що примирення винного з потерпілим може мати місце лише тоді,
коли злочин завдає шкоди приватним інтересам фізичної особи, а не громадському порядку.
Стаття 46 КК України не містить винятків щодо її застосування (окрім корупційних
кримінальних правопорушень).
II. Щодо об’єктивної сторони хуліганства.
Встановлено, що «особлива зухвалість» і «винятковий цинізм» є ознаками, що
характеризують хуліганські дії. Оскільки ці поняття мають дуже близьке лексичне значення,
що призводить до різнобою у правозастосуванні, обґрунтована необхідність їх заміни
ознакою «особлива нахабність».
На підставі дослідження емпіричного матеріалу здійснено класифікацію предметів, що
можуть бути застосовані під час хуліганства:
1) знаряддя, що використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених ч.ч. 1 –
3 ст. 296 КК України; їх запропоновано назвати як «ситуативно придбані предмети», тобто
будь-які матеріальні цінності, ситуативно та раптово придбані винним під час вчинення
хуліганських дій для пошкодження чи знищення майна, заподіяння інших шкідливих
наслідків, спричинення тілесних ушкоджень (у разі нанесення тілесних ушкоджень такі
предмети не були для цього спеціально пристосовані);
2) знаряддя, що використовуються для вчинення хуліганських дій, визначених ч. 4
ст. 296 КК України; їх запропоновано назвати як «спеціальні предмети», тобто матеріальні
цінності, спеціально обрані винним для вчинення злочину; їх використання є небезпечним
для життя чи здоров’я оточуючих за своєю природою (вогнепальна та холодна зброя) або
вони набувають такої властивості через зміну їхнього цільового використання чи
трансформацію таких предметів винуватим.
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III. Щодо суб’єктивної сторони хуліганства.
При визначенні хуліганського мотиву слід враховувати внутрішні (тобто ті, що
пов’язані з психічною діяльністю особи) і зовнішні (такі, що не залежать від волі особи)
детермінанти, які перебуваючи у тісному взаємозв’язку, зумовлюють виникнення у особи
бажання вчинити суспільно небезпечне діяння. Визначено, що хуліганський мотив – це
сформована на підставі антисоціальної установки особистості, а також під впливом зовнішніх
чинників спонука суб’єкта кримінального правопорушення, яка характеризується
зневажливим ставленням до існуючих у суспільстві норм поведінки і моралі та проявляється
зовні у деструктивних, особливо нахабних діях, наслідком яких є порушення громадського
порядку. Цьому виду мотивів, як правило, притаманні такі риси, як раптовість (за часом
формування), скороминущість (за тривалістю існування), безпідставність (за джерелом
виникнення), антисуспільність (за спрямованістю), примітивність (за складністю),
домінантність (за безпосереднім виявом у кримінальному правопорушенні).
Відповідно до чинного закону мету досліджуваного складу кримінального
правопорушення не слід ототожнювати із такими обов’язковими ознаками його складу, як
мотив (явна неповага до суспільства) та дія. Мету хуліганства запропоновано визначити як
ствердження винуватим свого патологічного «Я», тобто «слабкого Его», на шкоду іншим
людям, інтересам громади, суспільства, держави.
IV. Щодо вдосконалення законодавства.
1) запропоновано положення ч. 2 ст. 296 КК України доповнити кваліфікуючою
ознакою «вчинення хуліганства повторно»; із ч. 3 ст. 296 КК України вилучити ознаки
«особою, раніше судимою за цей злочин», «опір представникові влади або представникові
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку»; змінити
формулювання конструкції «інші громадяни, які припиняють хуліганські дії» на
словосполучення «інші особи, які припиняють хуліганські дії»;
2) оцінка окремих положень Особливої частини КК України та КУпАП свідчить про
існування законодавчої прогалини щодо відсутності складів кримінального або
адміністративного правопорушення за умисне знищення або пошкодження майна у розмірі
меншому, ніж передбачено ст. 194 КК України (великий або особливо великий розмір), що
зумовлює невиправдану кваліфікацію таких дій за ст. 296 КК України;
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3) наслідком вчинення хуліганства завжди є заподіяння певної шкоди конкретним
особам. Обґрунтовано практичну доцільність зміни існуючого формального складу
хуліганства на матеріальний; запропоновано нову редакцію ч. 1 ст. 296 КК України та
примітки цієї статті:
«1. Хуліганство, тобто вчинені з мотиву явної неповаги до суспільства особливо
нахабні умисні дії, наслідком яких стало грубе порушення громадського порядку, –
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока
годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
…………….
Примітка. 1. Грубе порушення громадського порядку – це шкода, що завдана фізичній
особі (потерпілому від злочину) або юридичній особі.
2. Під шкодою в цій статті слід розуміти моральну, фізичну або майнову шкоду.
3. Завдана людині фізична шкода – це легкі тілесні ушкодження.
4. Завдана людині або юридичній особі матеріальна шкода – це матеріальні збитки,
розмір яких перевищує чотири неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Особлива нахабність – це вкрай зневажливе ставлення винуватого до встановлених у
суспільстві норм моралі і закону, ствердження його егоїстичних уподобань, наслідком яких
стало грубе порушення громадського порядку у виді заподіяння потерпілій особі побоїв або
тілесних ушкоджень, знищення чи пошкодження майна, спричинення іншої шкоди
майнового та немайнового характеру».
V. Щодо кримінологічних положень дослідження.
Здійснено кримінологічну характеристику хуліганства за показниками: кількісноякісні показники (рівень (злочинності та судимості), динаміка, структура, «ціна»,
«географія»),

латентність,

особистість

злочинця;

час

вчинення

кримінального

правопорушення, склад інших кримінальних правопорушень, що вчиняються з хуліганством
у сукупності.
Встановлено соціально-демографічні і морально-психологічні риси, а також
кримінально-правові ознаки хуліганів; запропоновано сучасний кримінологічний портрет
особи злочинця-хулігана. Визначено типологію злочинців–хуліганів за критерієм ступеня
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глибини антисуспільної спрямованості осіб (за показниками тривалості і стійкості злочинної
поведінки). Розроблена характеристика і визначено такі типи хуліганів: злісний, нестійкий,
казуальний (випадковий).
Причиною вчинення конкретного кримінального правопорушення є вади людської
природи, а саме дефектність інтелектуальної, вольової та емоційної структури особистості
злочинця. Підставою для формування мотивації злочинної поведінки, що детермінує
хуліганство, є антисуспільні риси особистості, що створюють у свідомості особи негативні
ціннісні переваги. Мотивація хуліганства, будучи відображенням наявних в особи
антисоціальних поглядів та установок, є власне тим внутрішнім чинником, який формує
мотив явної неповаги до суспільства та спонукає до вчинення кримінального
правопорушення.
Визначено негативні особистісні риси хуліганів, що відображають стійкі індивідуальні
властивості, як одного з ключових факторів формування мотивації хуліганської поведінки
(агресивність, імпульсивність, егоїзм, негативізм, фанатизм). Біологічний фактор людської
природи у вчиненні кримінальних правопорушень може впливати на поведінку особи,
водночас не може бути визначальним.
Виявлено основні суб’єктивні та об’єктивні умови вчинення хуліганства. До
суб’єктивних умов вчинення хуліганства належать недоліки виховання, схильність до
вживання алкогольних напоїв, неорганізованість дозвілля та безробіття; до об’єктивних –
тотальна пропаганда ЗМІ культу насильства і жорстокості, вади в діяльності органів
кримінальної юстиції, відсутність дієвих допоміжних громадських утворень з охорони
правопорядку, нерідко – провокаційна поведінка потерпілих, урбанізація.
На підставі вивчення соціально-демографічних та віктимологічних рис потерпілих від
хуліганства сформовано типовий віктимологічний портрет жертви хуліганства; здійснено
типологію жертв хуліганства за ступенем їх віктимності.
Визначено заходи загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання
хуліганству, які охоплюють також індивідуальні заходи кримінологічного впливу. До заходів
загальносоціального запобігання хуліганству, зокрема належать: виховання молоді,
зменшення рівня вживання алкогольних напоїв населенням, підвищення організації дозвілля
та зайнятості населення, вирішення соціальних проблем села, обмеження поширення
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інформації, що пропагує насильство і жорстокість, покращення якості роботи національної
поліції, посилення громадського контролю у сфері охорони громадського порядку; до заходів
спеціально-кримінологічного запобігання – своєчасне виявлення потенційних хуліганів,
профілактична робота з такими особами, правові та інформаційні заходи, виявлення
топографії хуліганства, використання технічних засобів у правоохоронній діяльності,
душпастирська діяльність у взаємодії з інститутом пробації.
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Додаток Б
Відомості про апробацію результатів дисертації
1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Політика в сфері боротьби зі
злочинністю» (м. Івано-Франківськ, 11–16 березня 2014 р.). Форма участі – заочна.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та
перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 27–28 лютого 2015 р.). Форма участі –
заочна.
3. Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Кримінально-правові

та

кримінологічні заходи протидії злочинності» (м. Одеса, 13 листопада 2015 р.). Форма участі –
заочна.
4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Протидія злочинності в Україні:
кримінально-правові та кримінологічні аспекти» (м. Миколаїв, 26 травня 2016 р.). Форма
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5. Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми,
перспективи» (м. Харків, 9 грудня 2016 р.). Форма участі – заочна.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав людини, яка
перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ» (м. Київ, 2 грудня 2016 р.).
Форма участі – заочна.
7. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Кримінально-правові

та

кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку»
(м. Харків, 18 квітня 2019 р.). Форма участі – заочна.
8. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінальне правопорушення:
національний та зарубіжний виміри» (м. Одеса, 24 травня 2019 р.). Форма участі – заочна.
9. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті:
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10. Міжнародний

науково-практичний

круглий

стіл

«Сучасні

кримінологічні

дослідження: методи, напрями, перспективи» (м. Київ, 14 листопада 2019 р.). Форма участі –
заочна.
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Додаток В
Акти впровадження результатів дисертації у правозастосовну діяльність та
навчальний процес

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

