
будь-які погрози що надходять на його адресу чи адресу його родини. 
Суспільство є має адекватно реагувати на вчинення таких злочинів і 
вимагати проведення своєчасного, повного та незалежного розсліду
вання та судового процесу у таких справах, що також буде грати 
превентивну роль.
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ТОТАЛІТАРНА СЕКТА, ЯК ОСЕРЕДОК РЕЛІГІЙНОГО 
ЕКСТРЕМІЗМУ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Релігійний екстремізм може стати рушієм для поширення трансна
ціональної злочинності. Транснаціональні злочини — це один із 
найяскравіших виявів злочинного впливу екстремістських ідей. Одним 
із суб’єктів вчинення таких злочинів є тоталітарні секти. Вони 
небезпечні не тільки тим, що можуть вчиняти злочини, а й ще тим, що 
вони являються реципієнтами злочинних послуг, таких як зброя, 
наркотики, вибухові речовини. Свідоцтвом небезпечності релігійного 
екстремізму є надання Аль-Каїді статусу терористичної організації

Актуальність досліджуваної проблеми підтверджується постійною 
загрозою суспільним відносинам та громадській безпеці що зумовлено 
терактами на релігійному ґрунті в багатьох містах світу в тому числі у 
Нью-Йорку, Парижі, Александрії, що сталися у 2017 році.
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Вивченням діяльності релігійного фанатизму і тоталітарних сект 
займалися такі вчені, як Антонян Ю.М., Арзуманов І.А., Верхо
гляд В.О., Вівьен А., Клюс В.В., Крилов А.Б., Леоненко Т.Є.

Релігійні вірування — це одна із важливих частин людської особис
тості, і вплив на неї може спричинити значні наслідки.

Одним із таких наслідків є релігійний екстремізм — крайня ступінь 
релігійних поглядів, що проявляється у нав’язуванні своїх переконань 
жорсткими, часто насильницькими методами з метою досягнення своїх 
релігійних цілей, поширення свого віровчення та нетерпимості до 
інших релігій та поглядів[1, с.15]. Саме така модель розповсюдження 
поглядів та нетерпимість, стають однією із причин розвитку транснаці
ональної злочинності.

Культивуванням релігійного фанатизму займаються у відокремле
них сектах, де застосовуються авторитарні методи управління, що 
мають на меті отримати повний контроль над свідомістю учасника. 
Таке угрупування має назву «тоталітарна секта».

Тоталітарна секта — це відокремлена група осіб, що має вигляд 
релігійної або псевдорелігійної організації, де має місце деструктивний 
вплив на учасника [4, с. 40]. Тоталітарна секта використовує маніпуля- 
тивні прийоми задля експлуатації своїх членів. Вона може нанести 
психологічну, фінансову та фізичну шкоду. Вона у значній ступені 
контролює поведінку, мислення та емоції своїх членів. Така організа
ція використовує авторитет лідера та методи фізичного та психологіч
ного насильства у своїй діяльності, та може існувати у якості громадсь
кої, оздоровчої, наукової організації [3, с. 251-252]. Українські 
сектознавці, користуються визначеннями деструктивної секти, 
наявними в різній науковій документації й західній правовій практиці 
[7, с. 278]. Одними із ознак деструктивної секти є релігійна практика, 
яка порушує чинне законодавство або спонукає громадян до протипра
вних чи асоціальних дій, псевдорелігійна практика, спрямована на 
обов’язкове, а не за власним розсудом, стягнення матеріальних засобів 
і цінностей із громадян на користь організації чи її керівництва, 
використання статусу релігійної організації для прикриття інших, не 
релігійних, видів діяльності [2, с. 192].

Саме наявність такої практики є ключовим у створенні релігійного 
екстреміста. Ідеологія вказує та обґрунтовує виключність вірувань 
секти, їх домінантну роль та правоту, змушуючи людину перейти до 
активних дій щодо ствердження своєї релігії. [5, с. 89]. Екстремізм не 
дозволяє існувати різноманітним ідеям та світоглядам, особливо 
світогляду протилежному лінії секти. У таких випадках складно 
здійснювати правовий або соціальний вплив на члена транснаціональ
ної злочинної організації. Психологія екстреміста-одинака відрізняєть
ся від психології екстреміста — члена тоталітарної секти. Це пов’язано 
з тим, що середовище секти стає криміногенним фактором, коли 
окремі особи або групи осіб на ґрунті релігійності утворюють власну
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антисоціальну та кримінальну релігійну культуру. Можливим є також 
розширення секти, та трансформація її у релігійний рух.

Тотальний контроль над життям сектантів дозволяє залучати їх 
самих та їхнє майно для вчинення злочинів у якості виконавців, або 
пособників. Широкий спектр професійних навиків сектантів, велика 
кількість осіб, дозволяє вчиняти різноманітний спектр злочинної 
діяльності.

Однак, не лише тероризмом небезпечні секти. Сектанти можуть 
стати кінцевими споживачами незаконних товарів, таких як наркотич
ні засоби, зброя, раби для «сакральної проституції». Секта може 
використовуватися для легалізації доходів. Продаж сектантам незакон
но отриманого майна, отриманого на території іншої держави, 
благодійні вклади «брудних» коштів у діяльність секти, задля обертан
ня їх у різних національних грошових системах, дарування викрадених 
ікон або пам’яток культури та історії [6, с. 179].

Яскравим прикладом діяльності таких сект можуть слугувати серія 
терористичних атак, скоєних рухом Аль-Каїда в місті Уагадугу у 
2016 році, вчинені Ісламською державою теракти 9 квітня у Александ- 
рії та 31 жовтня 2017 року у Нью-Йорку, вибухи у місті Джелалабад 
10 січня 2017 року, відповідальність за які взяло на себе угрупування 
«Талібан».

У висновку можна сказати, що у світі є ще багато інших тоталітар
них сект, що можуть приймати участь у транснаціональному наркот- 
рафіку, торгівлею зброєю, легалізації доходів, торгівлі людьми або 
незаконному донорстві. Небезпека таких організацій полягає у їх 
впливі на свідомість людини через їх духовність та слабкий психічний 
стан. Такі секти підривають основи моралі та духовності особи задля 
вчинення злочинів, що можуть мати транснаціональний характер.

Вчинювані навколо нас транснаціональні злочини терористичного 
характеру у більшості випадків мають релігійне підґрунтя, що дозволяє 
сказати, що численні секти розкидані по всьому світу, можуть стати 
загрозою державної безпеки багатьох країн.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
В СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Сучасний стан формування та розвитку ринку житлової нерухомості 
в Україні відбувається в складних умовах багатоаспектних правових, 
економічних та політичних реформ, що, як правило, не сприяє у 
цілому стабільності суспільних відносин, у тому числі у сфері ринку 
житла. Недосконалість та незбалансованість чинного законодавства, 
відсутність системи та координації у роботі державних органів, 
недосвідченість учасників правовідносин є факторами, що сприяють 
стрімкій криміналізації сфери обігу житла в Україні [1, с. 3]. Забезпе
чення правопорядку у сфері господарювання та стабільного функціо
нування фінансової системи є одними з першочергових завдань для 
розвитку національної економіки, покращення інвестиційного клімату. 
Враховуючи ці негативні обставини, необхідно дослідити особливості 
детермінації злочинності в сфері житлової нерухомості, оскільки 
дослідження причин та умов вчинення злочинів є запорукою їх 
попередження та припинення.

Як зазначає О. В. Дикий, всю сукупність факторів, що детерміну
ють сучасний стан злочинності в сфері обороту житлової нерухомості 
можна розділити на такі групи: соціально-економічні, організаційні,
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