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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ: 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД 

1. Як швасться. пайбі .. 1ьш ,::rоuL1ьпи:м та :методо .. 1огічпо обrруптоnа
пи:м с іптегратишшй пі,::rхі.а .ао ро3у:\.rіІшя кри:\tЇІІ<LlЬІю-праnоnого nп .. lи
ну, н \іІсжах ~ІКОІ'О оG'єtнуютм:}І усі 3асоGи, \іІсхані~нІи та інститути. ІІlО 

хараІ<ТСрИ3УЮТh IB3E\IO.iLiiO ;tсржани, суСІІі;ІhСТІШ та 3JІОЧИННОСТі. У ІІ.hО

МУ КОНТСКСТі КрИ\11іНаJІhНО-ІІрШЮІШі1 НІІ~ІИН pOЛJI}I)(at-:ThCИ ИК СИСТС\13, 

шо пронизує усю кри:v~іна .. 1ьну сферу, як на рівні кри:\'Ііна.тІьного закону~ 
кри:\'rіна .. 1ьних правовідносин, так і на рівні правосві.ао:\1ості, кри:\1і

пальпої по.1ітики тошо. 

2. Іптегратишшй пi.Jxi.J до ро3у:\1ЇІшя криміпально-правоnого nп.lи
ny .аозnоляс характери3уnати його у регу.1япшІюму та у піпніспо-норма
ти ННОМУ е\Н1е~ІаХ. РсІ·у;ІИП1ННИ і1ІЧ1И\ІІЇНа;ІhНО-ІІраНОНИ ti HIIJI ИН ІЮеТаt-: ~ІК 

3J(CKHaTHC еуG't-:КТИННС Ні,Т(О6раЖСННИ інфор\іІаІLіЇ, 11(0 \ІіеТИТhе}І у НЩ1\іІаХ 

кри:\'rіна.1ьного права, в:иражене в дотри:\шнні кри1tіна.1ьно-правового 

статусу та реа.1ізаuії за.Jач крюліна.1ьного права. Інтегративний підхід 

також.Jозnо.1яс про.Jемопструnати сдпїсть регу.1япшпого та практично

го ко:\-шопептіn криміпально-правоnого nплшу. 
З. Іптегратиnпий підхід .ао розу:\1ЇІІІІЯ кри:міпальпо-праnоnоrо nшпшу 

;ю-шо~І~ІС ро-.ІКрИТИ усю СИСТС\1У ltpaBOliOl'O ВИМіру П1Х ИВИІІL, j.[Ki OXOII.:tю

IOTbO:l llO:l:lЯTTЯ\1 ~..:J~IOЧИ:ll:llC>>, а ТО\ІУ ШtХО.JЯТЬ ЯК Ja МСЖЇ KpИ\ІЇl:la~:lb:llOl'O 
3аконо;шнстна, так 13а \ІІСЖl крИ\іІlНШІhНОІ·о 11рана ик тако1·о, нк.-Іючаючи 

Н ес()с СОІ(ЇаJІhНі аСІІСКТИ )LСТСр\іІіНаІІіЇ 3JІОЧИННОСТі, ІЮ;ІіТИЧНі ІІИТаНН}І 

КрИ\іІіна;tі:ШІ(іЇ, ІІСНаJІі3аІІіЇ та JІі6сра.-Іі3аІІ.іЇ НІІ.ІІИНУ на :1.-ІОЧИНІ(ЇН та 3JІО

'ІИННЇСТЬ у ui..lo:\ty. Нарешті, принципови1t та ва:ж..1ивим компонентом 
криміна.1ьно-правового вп.1иву є правозастосовна та пена.1ьна практи

ка, шо характеризусться маспою систе:иою пршщипіn та мето.аіn. 

4 . .З поJиuій іптегратишюго пі.ахо.ау питаппя що.ао nласпшостей 
та (ННаК криміна.-ІhНО-ІІраНОНОІ'О НІІ.ІІИНУ на()унає ЇНІІІОІ'О 3а6арН.-ІСННИ. 

ПерІІІ 3а нес, CJІiJ·L нrщі.-ІИП1 таку iiom о3наку }ІК інтеrра.Jн)ність, тоGто 

ці·Іісність н контс кеті існунан ни, фун КІІіонунан ни та рса.-Іі3аІ ~ії усієї с ис

теми .аержавного та правового впливу на з.1очинність як неві.а'ємний 

ко1шонент суспі..1ьства. Систе1tа кри1tіна.1ьно-правових заходів, кри

мінальної по.1ітики, криміпа.lьІюго закопо.ааnстnа, кри\tіпа.lьпо-пра

nоnої праnоnозастосошюї та праnоіптерпретаuійпої дія.lьІюсті -усе ue 
об'с.Jпусться с.ашюю метою та стратегічними засоба\ш боротьби зі зло
чи ННіетю. Кри MiH<-LI hНО-ІІраНОНИ і1 НІ І~ І ИН 3 Ш1Х ІІ(НИ ІІ.ііі ІЮеТаЄ }ІК ІLЇ.ІІіе

на еИСТС\іІа, у ~Ікіtі уе1 С~ІС\ІІСНП1 НС І ІрОеТО \taiOTh ІІСННС фуНКІ(іОНШІhНС 
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ІІри3начснн}І, ш1с наІІ.і.-Існі на ни конаНН}І чітких 3ан;шнh. Са\1С ТО\1)' сис

тема КрИVІlНаJІhНО-ІІраНОНОП) НІІ;нн~у ОХ()ІІ;ІЮЄ у СНОЕVІУ lCHyHaHHl КрИ

МlНа.-ІhНС ІІрано, КрИМlНа.-ІhНО-ІІранону IIOJilTИKY, КрИМlНаJІhНО-ІІранону 

практику, пена.:Jьні інститути тошо. 

Друга ознака криміна.rІьно-правового вп.:Jиву з позицій інтегра

тишюго пЬхо.ау nиражасться у його соцістальпості (Ja тер:иіпо .. 1огісю 
Н. Л:у:мапа - <•де шо, поро.ажепе соuіу~ю:М•> ). Кри~tіпа.:JьІю-праnоnий 

nплиn, .аіючи як couia .. lЬIIa система. :иас ісрархічпу структуру, па nерши
ні }І КОЇ- кримінаJІhНО-ІІранона ІІШІітика, }ІКа конструює 11і;1і та :шІснан

Н}І )·tсржаННО-ІІраНОНОП) HIIJI И ну на 3;юч ИН HlCTh. 
Третя характеристика кри:міна .. 1ьно-правового вп.:Jиву - його цін

нісно-нор:\'rативний характер, який виражається у поє.ананні нор

:матишшх та по3апор~tатишшх кшлпопептіn nп.:Jиny па 3.:-JочишІість. 

В3ас:мо.аопошпоnапість та юас:\ю3у:моn..lепість пор:м та uіппостей, які іс

нують упраnоnій сфері, поширюючи сnій nшпш па крІнtіпа.:Jьпо-праnоnу 
сферу, НИ ражсна Н СОІ(іа.;ІhНОМУ СІІриі1Н}ІТТі інститутін, ІЮН\І3аЮ1Х 3і 3JІО

ЧИННіСТЮ (КрИVІіНа~ІhНа ні;(ІІОНі;щ;ІhНіСТh, КрИ\ІіНаJІhНС ІЮ КараННИ ТОІІІ.О). 

РАКОВСЬКА Ю. В. 

( ІсрК<tсhКИЙ факу.І hTCT r lшtiOH<LihHOH) унінсрСІ11'(_' І'У <<0}LL'ChК<I юрИ.-LИ'ІНа ака}LСМ і~І», 
,(ОІ(~ІІТ К<Іфt',(J1~1 'lill'<lii,ІIOIIpilBOIHih IOICilИllЛЇll, 

_.(ol(L'Hl, KaH.1 lИ.1 Lal ЮрИ,(И'ІНИХ на~·к 

ЗАГРОЗА ТОРПШІІ JІІОДЬМИ У Р~:СІІУБJІІЦІ ІІОJІЬЩЛ 

ДЛЯ УКРАІНЦІВ 

_/l,оНСіШННа ОСНОННИVІ <<СІІОЖИНаЧСМ>> украЇНІ(іН 3 МСТОЮ труіЮНОЇ СКС

ІІ;ІуатаІІ.іЇ Gу;ш Pocitichкa Фс;tсран_і}І, а 3 ссксуа;Іhною мстою- ТурсІІhка 
Республіка. Однак сього.ані ці країни втрачають лЬируючі позиції, по

ступаючись іншим. 

Так, приnаб.11шість Польші Jросла 3 7 % 2006 року (ко.:Jи бу .. 1о про
nе.аепе перше аналогічне соuіо .. 1огічпе дос .. 1іджеппя Міпістерстnа со
ціа.lьІюї по.:Jітики n Україні спL1ьпо 3 Пре.асташшцтnо:м Міжпаро.апої 
ОрІ'аНі3аІІіЇ :1 \1іІраІ(іЇ Н УкраЇні ІІ(ОіІО :ШІ'р(Н НСНрСІ')'.·ІhОНаНОЇ \1іІ·раІ(іЇ та 

тор1·ін.:Іі _:Ію)(h\Н1 н Україні), JlO 30% сьонщні. Лі)·tсрстно н рсі1тинІ'У ІІри
ваб.:Jивості з По .. 1ьшею по.аі.r1яє Ні~tеччина, на третьому місці - Іта.:Jія, 

.ае хочуть працювати 19 9f потенuійних тру.аових :\'Іігрантів з України; 
:ш ІІИ~tи й.ауть США (15 %), Велика Британія та Росія (12 %), Капа.аа і 
Чехія (11 %) [І] . 

.Згідно 3 дашнпr МОМ, у Польщі було nияn..1епо 14% 3 усіх постраж
;щ~І их ні;t тру;(оно І 'О раGстна, а н Туреччині 13 %- [2 J. 

246 


