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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 
Економічна та політична світова криза, пов’язана із пандемією 

COVID-19, впливає, як на соціальні процеси у суспільстві, так і на зло-
чинну діяльність. При чому слід зазначити, що спрогнозувати та про-
аналізувати наслідки такого впливу об’єктивно фактично не можливо.  

Однак, аналітики Європолу у докладі «Пандемічний спекулянт: як 
злочинці експлуатують кризу COVID-19» (березень, 2020 р.) [11] зазна-
чають, що злочинці досить швидко скористалися можливостями, що 
виникли, використовуючи світову економічну кризу, та адаптуючи 
способи підготовки, вчинення та приховування злочинів до наступних 
існуючих умов та суспільного попиту, таких як: 

‒ значний попит на відповідні товари, захисне медичне споря-
дження та фармацевтичну продукцію; 

‒ наявність дефіциту або зменшення обігу окремих груп товарів,  
а також надання деяких видів послуг; 

‒ зменшення мобільності та потоків людей через державні кор-
дони; 
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‒ використання більшістю громадян Інтернет-можливостей у 
зв’язку із дотриманням вимог карантину; 

‒ стресовий психологічний стан населення, пов’язаний із відчут-
тям страху перед невідомим. 

Завдяки зазначеному на думку начальника Національної поліції 
України І. Клименка тимчасово знизився рівень окремих видів зло-
чинності. Так рівень грабежів, розбійних нападів знизився на 31 %, 
різних видів крадіжок на 17 %, тощо [6]. Також за даними прес-служби 
МВС України за термін дії карантину, кількість ДТП в Україні змен-
шилась на 63%. При цьому збільшується кількість шахрайських дій 
(на 15 % [2]) на масках, дезинфекторах, різному медичному обладнан-
ні, набувають ще більшого розповсюдження злочини, пов’язані з 
незаконним обігом наркотиків, а також з домашнім насильством та 
дитячою експлуатацією, тощо [12]. 

Така сама тенденція спостерігається і в інших країнах. Так за да-
ними МВС Франції кількість зареєстрованих правопорушень та зло-
чинів знизилась у середньому на 45% [3], а на 21 % у Великобританії 
[7], при цьому стрибок зростання насильства у сім’ї перевищив більш 
ніж 30 % [5]. 

Однак, спостерігається тенденція пристосування злочинців до умов 
карантинного режиму, які пов’язані зі встановленими у країнах різни-
ми обмеженнями в залежності від кількості інфікованих. 

Жорсткі карантинні обмеження, пов’язані із закриттям державних 
кордонів та встановленням комендантської години, перерізали шляхи 
міжнародного транспортування наркотиків та внесли суттєві зміни у 
способи підготовки та вчинення злочинів. Так, у Східній та Південній 
Африці на вулицях спостерігається зростання цін на героїн у зв’язку із 
зниженням його якості та кількості. Необхідність дезінфікування 
приміщень у Швейцарії злочинці використали як привід для проник-
нення у помешкання громадян для розвідки під виглядом співробіт-
ників санепідем служб [9]. У Мадриді злочинці використали овації під 
час вечірньої акції, яку щодня влаштовують іспанці в період каранти-
ну, присвячену медикам, задля пограбування аптеки з використанням 
вогнепальної зброї з метою заволодіння 600 євро [1]. А у Нідерландах у 
місті Ларен із зачиненого на карантин музею викрали картину  
Ван Гога [14]. 

Як і раніше значного поширення і не тільки в Україні набувають 
зловживання високопосадовців у сфері державних закупівель. Так, у 
Румунії за завищеною ціною закупили партію фальсифікованих меди-
чних масок внаслідок корупційної схеми, налагодженої колишнім 
працівником Міністерства транспорту Румунії [8]. Дещо подібна зло-
чинна схема мала місце і в Словенії, де внаслідок пандемії відмінили 
звичні правила здійснення державних закупівель, що спричинило 
мільйонні збитки держбюджету, та забезпечило при закупівлях захис-
них засобів мільйонні прибутки так званому словенському королю 
ігорного бізнесу [10]. 

Крім означеного в Україні та інших країнах спостерігається тенден-
ція використання Інтернет-можливостей задля забезпечення шахрай-
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ських дій, а також поширення неправдивої інформації, у тому числі 
шляхом використання фішингових сайтів та розповсюдження вірусно-
го програмного забезпечення. 

Таким чином аналіз умов та ситуації, яка склалася, як в Україні, так і 
в інших країнах, дає можливість виділити наступні злочини, пов’язані 
з існуванням карантинних обмежень: 

‒ злочини, що вчиняються у сфері державних закупівель; 
‒ нецільове використання бюджетних коштів з використанням 

корупційних зв’язків у органах законодавчої та виконавчої влади 
різних рівнів; 

‒ порушення правил митного оформлення товарів, що експорту-
ються, особливо це стосується товарів стратегічного значення (зерна, 
товарів медичного призначення, тощо); 

‒ злочини, пов’язані із корупційною діяльністю у сфері надання 
медичних послуг (одержання неправомірної вигоди – при проведенні 
ПРЦ тестів, задля приховування позитивних результатів на наявність 
коронавірусу, задля отримання безкоштовних ліків або медичних 
послуг через сімейних лікарів, тощо); 

‒ шахрайська діяльність із використанням Інтернет-ресурсів з ме-
тою збуту неякісних товарів не тільки медичного призначення, з метою 
підготовки до вчинення інших злочинів (тобто, наприклад, збору 
інформації про об’єкт злочинного посягання), або задля розповсюджен-
ня неправдивої інформації. 

‒ кіберзлочини, спрямовані на отримання доступу та збір конфіде-
нційної інформації, здійснення незаконних трансакцій, тощо. 

‒ злочини, пов’язані із домашнім насильством та експлуатацією. 
‒ злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, ре-

човин та прекурсорів, шляхом використання служб доставки продуктів, 
готової їжі, тощо; 

‒ крадіжки з проникненням до зачинених незабезпечених засоба-
ми сигналізації нежитлових приміщень (ларьків, магазинів, торгівель-
них павільйонів, тощо); 

‒ крадіжки з автомашин з метою заволодіння мобільними телефо-
нами, автомагнітолами, ноутбуками, гаманцями, барсетками, тощо 

‒ квартирні крадіжки у будинках еліт класу, мешканці, яких за-
лишили свої квартири та тимчасово переїхали до приміських маєтків; 

‒ крадіжки продуктів та промислових товарів у супермаркетах. 
Означений перелік проявів злочинної діяльності звісно є ситуатив-

ним, та може змінюватися внаслідок пом’якшення або посилення умов 
карантину, як на окремих територіях, так і в окремих країнах в цілому, 
що потребує постійного моніторингу з боку, як науковців, так і праців-
ників правоохоронних органів. 
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