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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА  
ЩОДО ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ 

 
Передумовою соціально-економічного та суспільного розвитку 

українського суспільства є оптимальний захист відносин власності 
кримінально-правовими засобами, що базується на вдосконаленій 
кримінально-правовій політиці щодо охорони власності, яка заснована 
на ліберальних принципах, визначає та закріплює загальні узгоджені 
напрями такого захисту. 

У зв’язку з тим, що Україна узяла на себе зобов’язання налагодити 
процес адаптування вітчизняної правової системи до принципових по-
ложень законодавства Європейського Союзу, нагальною є необхідність 
переосмислення питань охорони власності кримінально-правовими 
засобами та формування доктринальних положень оновленої криміна-
льно-правової політики щодо охорони власності. Цей процес, на нашу 
думку, має бути розпочатий, насамперед, з науково-теоретичної розро-
бки відповідних положень з урахуванням національних особливостей, 
обумовлених положеннями вітчизняної правової теорії. 
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Модель кримінально-правової політики щодо охорони власності, як 
основа її доктрини, має включати наступні складові: об’єкт, предмет, 
суб’єктів, мету, сферу дії, вектори та принципи. Її розробка обумовлена 
наступними факторами: 1) сьогодні відсутній єдиний системний підхід 
до захисту власності; 2) зростають вимоги щодо підвищення ефективно-
сті захисту власності з врахуванням поширення його на окремі об’єкти 
захисту; 3) відсутній алгоритм удосконалення захисту власності в умовах 
глобалізації та віртуалізації світу в епоху постмодерну. 

Оцінюючи як найвищу цінність власність, і, відповідно, об’єкти, 
що потребують кримінально-правової охорони, кримінально-правова 
політика щодо охорони власності покликана створити систему політи-
ко-правових заходів, спрямованих на убезпечення власності від суспі-
льно небезпечних посягань. Кримінально-правову політику щодо охо-
рони власності необхідно сприймати як політику, система заходів якої 
забезпечують належну розробку, своєчасне запровадження та ефектив-
ну реалізацію норм матеріального кримінального права, спрямованих 
на убезпечення власності від суспільно небезпечних посягань.  

Об’єктом кримінально-правової політики щодо охорони власності є 
безпека тих суспільних відносин власності від суспільно небезпечних 
посягань. Безумовно, сфера дії кримінально-правової політики щодо 
охорони власності не обмежується суспільними відносинами у майно-
вій сфері, спектр таких відносин є значно ширший. Об’єкти власності, 
знаходяться в стані безперервної взаємодії з іншими об’єктами і 
суб’єктами, і така взаємодія супроводжується появою нових форм та 
видів злочинних посягань.  

Виходячи з широкого тлумачення поняття власності, під об’єктом 
кримінально-правової політики щодо охорони власності доцільно ро-
зуміти суспільні відносини, які утворюють стан безпеки від: суспільно 
небезпечних посягань на майно; суспільно небезпечних посягань на 
право на майно; суспільно небезпечних посягань на право власності. 

Зазначені об’єкти мають бути відображені у нормах розділу VI Осо-
бливої частини КК України з врахуванням тенденцій розвитку сучас-
ного суспільного життя, що обумовлює необхідність поширення режи-
му власності також і на нематеріальні об’єкти. Зазначене безумовно 
актуалізується у зв’язку з тим, що сьогодні роль власності змінюється. 
Особливу роль отримує інформаційна власність. Світова спільнота 
вступила в нову епоху – епоху інформаційного суспільства. На сьогод-
ні життєдіяльність людства в певній мірі залежить від телекомунікацій-
них технологій, які використовуються практично у всіх сферах діяль-
ності людини (енергетика, водопостачання, фінанси, торгівля, наука, 
освіта тощо). 

Говорячи про предмет кримінально-правової політики щодо охоро-
ни власності, слід зважати на те, що вона покликана здійснювати  
«виявлення тих негативних явищ, з якими необхідно боротися кримі-
нально-правовими засобами, усвідомлення потреби суспільства  



205 

в кримінально-правовому регулюванні, встановлення караності  
суспільно небезпечних діянь, обмеження кола злочинного, визначення 
характеру караності, заходів кримінальної відповідальності й умов 
 звільнення від неї» [1, с. 38]. Тому предмет кримінально-правової по-
літики щодо охорони власності має сприйматися як така складова її 
об’єкта, у якій виявляються самі дії кримінально-правової політики 
щодо охорони власності та складають стратегічні й тактичні заходи, 
спрямовані на убезпечення власності від суспільно небезпечних пося-
гань засобами кримінального права. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК:  
ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПОЛІТИЧНА ЗАБАГАНКА 

 
На шляху до становлення України, як європейської держави, поста-

ло питання гуманізації кримінальної юстиції. Гуманізація передбача-
ється через запровадження нових інститутів у вітчизняне законодавст-
во, зокрема, такого як кримінальний проступок, основне завдання 
якого полягає у мінімізації криміналізації суспільства. Але, разом з 
тим, переважна більшість поглядів науковців схиляється до протилеж-
ного, а саме, що введення інституту кримінального проступку призведе 
до масової криміналізації суспільства. 

На думку більшості науковців кримінальний проступок – це діяння, за 
яке передбачене покарання у виді арешту на строк не більше шести міся-
ців, обмеження волі на строк до двох років або інше, більш м’яке пока-
рання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад 
тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Положення проекту 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо запровадження інституту кримінальних проступків» ґрунтуються на 
Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженій 
Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 [1].  




