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КРИМІНОГЕННА СКЛАдОВА ЦІННІСНО-НОРМАТИВНОІ
ОРІЄНТАШЇ ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ

В ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ
Актинністn осоGи нумонах С'І'<JтнаІ~ії сусІІlльних ІІрОІ(ссш га ІJОІІІІ1рснни І<р~ІJОНИХ ШН111( Н СКОНОМіІІ,і, Н GiJІhiiiOCTi НИІІі:І)LІ<іН, НИjН<іЧаЄТhС}І
с:к.1адним та багатоаспектним характером. Це є свідченням того, що
зміна ціннісних орієнтирів суспільства віддзеркалюється у .іІевальва

uії ціппіспо-порматиnпої системи коЖІюrо іпдиnі.J:а, призводить

;:ro

укорЇІІеІІІІЯ аСОЦЇ<ШLІШХ МОра.,lLІІО-ПСИХОЛОГЇЧІІИХ ЯКОСТеЙ: 3IIenarи .іІО
норм і ІІраниJІ ІІОНСіtінки. ІІ.ині:1му, ніІ'іJІі:н·ІУ, користш1юGстні. Gс:ші,т(
ІюнііШJІnності. ОсоGJІино нсGс:шсчно1·о характеру ,1щні риси наGунаютn
у ІІОЦ(нанні

:1 vюж.Іиністю никоттстанн~І осоGою СJІужGонот стано

вища у власних корислrвих інтересах, сприяючи розповсюдженню
корупціІ':ших практик в усіх сферах суспL1ьного життя. На сього.іІніш

ній день, па думку В. М . ..Црьоміна, корупційні практики формують
корупцію як соціальний інститут, в зв'язку з чим, в сфері службової

.іІія.lьпості ві.іІбулась інституціопалізація даного виду соціа.1ьпих прак
тик ]І. с.

427].

Усе Gі~ІІ,ІІІОІ\) ІІОІІІирсншt коруtІІLі~І наGувас в сфері :JСМСJІІ,них ві,І~
носин. 3а рс3уJІnтатаVІи Gагатhох ;юслі,т(жснh 3смслhна сфера :ш~-імає лі
;rируючі ІІО3ИЦіЇ

110 хаGарництну н останні роки. 3а оцінками сксІІсртін,

у рейтингу найбільших хабарів в Україні половина пов'язана із питан
нями отримання .іІОКументів на земельні .іІілянки. Так, у

2015

ропі най

бі.lьший хабар був зафіксований у БL1оцерківському районі Київський
області . .іІе буж_) "Затримано керішшцтnо Макіївської сільради і місцеnо

го nід.іІілу Держаnного земельного агентства України при отри1tа1ші не
ІІраномірної ни І'ОЛИ у ро3VІірі

13,3

МJІ н. І'JJH.

[2]

3СМСJІnніі1 сфері ;rсржана Інороку нслоотриVІує
пшіі1, а ті нnоний

oGi1· 3СМJІі С$.ІІ'ає 3 VІЛріl. J(ШІ.

Чсрс3 кору І

11 1іі1ні схем 11 у

7 1\Upil. іШ.І. США іннсс
[3, с. 4] Нанс,Іtсні обста

вини сві.іІчать про необхідність кримінологічного дос.1ідження прояву
негативних рис свідомості та психології особи з позиції аксіологічного

підХО.іІу.
На пі.іІстаnі ана.1ізу nідо1юстей Департаменту комунікації МВС
України, ниGірконо1·о у:1аІ'аJІnнснн~1 архінних кримінш1nних с11ран та
нирокін су;(у ІllOJ(O 3Jючинін, н иких оG'єктом
на

НJІаСНОСТІ

протягом

на

3CMCJihHI

2011-2013

іШІ~ІНКИ,

та

ІІОС~ІІ·анн~І стали ІІра

lll)LCy_V1KOHI

,ІЩННІ

ІІрОНС)LСНОІ'О

років експертного опитування з питань поши

рення злочинних проявів в земельній сфері, ню1и отримані дані за
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Hll~IIOHlilHИMИ

тін. У

92 %

критерl~ІМИ,

1110

іЮ3НШІИ_ІІО l~ОСИГІ'И

настуІІНИХ ре3у;ІІ·>Га

НИІІаіtКіН 3JІОЧИН Н сфері 3еVІе;ІhНИХ Ні}~НОСИН НЧИНИЮТhС~І

СІІеціалhним суG'єктом. Ни\ш, ик ІІран~<сю, стаютh с;ІужGоні осоGи 3і
спеціальним статусом- сільські, селищні, міські голови, депутати міс
цевих рад, керівники та спеціа ..1істи місuевих ві;:r;:rітІів Пержгеокадастру
України. На таку специфіку :шочипіп nказують й інші ;:rослі;:rпики. Так,

О. М. Ботпаренко nnaжac, що одпісю
пяються

n

J особ.1ипостей J.lочипіп.

що nчи

Jемельпій сфері, с nчипеппя їх у переnажпій більшості пе пе

ресічниVІи ІJJОМа,фІнами, а коруУІІюнаниVІи 110салоними осоGами, ~Ікі н
}lе~ІІ<ИХ НИІІі.'ЩКіН ІІОН\І:шні 3 КрИ\1іна;ІhНИVІ сере;~ОНИІІІеVІ

l4,

С.

35j.

Необхідно підкресл:ити, що ціннісно-нормативні особл:ивості осо
би, що вчини .1а злочин, відіграють дуже важ.1иву роль у процесі дослі

дження мотишшійпої спрямошшості дій злочинця, шлпачеппя його ін
тересів та устапоnок. Криміпологи зазначають, що злочипшt поnедіпка
J;:rатпа <{жиnити» себе, а..1е тільки через саму особистість, залучаючи її до
ІІеННОІ'О CIIOCoGy ЖИТПІ, 3Ш<ріІІ.ІІЮЮЧ~І Н ніі1 НеІ·атинні ннутріІІІНі рИСИ,
аНТИІ'рОМа,І~СhКі устаНОНКИ, ІІОІ"_ІІ}І)~И і оріЕНТаІ~іЇ, 3аІ·острЮЮЧИ Н не()ажа
НОМУ напрямку особл:ивості характеру

[5,

с.

7].

'3а матеріа .1ами в:ивчен:их кр:и:\'Іінальн:их прова;:rжень вдалось дослі
ДІІТИ певні ціннісно-нормат:ивні е.1е:vtенти осіб, що вчиняють злочини

n

Jемельпій сфері. Так, серед :\ютипіn nчипеппя таких злочипіn харак

терпою с корнелиnа с:к.1адоnа: прагпепrш до збагачення-

статІІс матеріШІІ>ІІе ·3а6е:нІеЧеІІШІ()_ІІJЛІ,КОІ'О ОТОЧеІІШІ-

5%.

У

S%

26%.

61 %,

пе;:rо

ІІраЛІеІІШІ }~ОІІОМОП'И осо()і ·3

осі(), ЩО ВЧИІІИ.ІІИ СJІужGові JJІОЧИІІИ В

3емелhніі1 сфері, мотин не нстанон;Іени~і.
Криміншю1ічним }(ослі}(Женн}ІVІ мотинаІІійної СІІримонаності осо

Gи, 11~0 нчинила 3.110чин у сфері 3емеJІhних ні}(Носин, нстанон;Іено, 1110
співвідношення власних інтересів та інтересів інших осіб відображаєть

ся ві;:rповідно як

42%

до

58%.

Ційсно, такий об'єкт, як земельна ді .lян

n оренду. пере;:rати у користуnапня
n інтересах інших осіб, то, JаJnичай, піп

ка, можна заnжди перепродати, з;:rати

тошо. Коли ж з .1очип nчипепо

супроnо;:rжусться пшrагоро;:rою за рrгшк поса;:rоnої особи. Рідше причи
ною І(hОІ'О можутh Gути ~Ікісh н.;шсні амGі1rії нематеріа;ІhНОІ'О характеру:
кар'єрне 3ростанн~І, Ію мста то ІІІ о.
Визначаючи ціннісно-нормативну характеристику осіб, що вчини
ли з .1очини в земельній сфері, с ..1ід зазначити, що д.тІЯ них притаманні
такі о.зпаки: підnише не почуття пеJапежпості

ni;:r

пор11атишюї системи,

праnоnий пігілі3УІ, орісптаuія па .задоnолеппя сnоїх nласпих потреб і ін
тересів будь-якими засобами, чітке успідомлешrя протипрашюсті сnо
їх ili}ІHh пm(о. ,!l,ані ниснонки ІІі;tтнерлжуютh ;(аниVІи. отриманими на

11\ilCTaH\

..

у3аІ·а ІhНеНЮІ

\ШТерІШІІН

KJJИVI\HaJihH~IX СІ Іран.

ИКІ

ЮПНаЧаЮТh

ставлення засуджених осіб до вчиненого злочину: 79 % осіб визнали
себе повністю винними у вчиненні злочину~ 12 % -частково винними,
9%- не визналr себе винни:vtи, розкая.1ися- 88 9Є осіб.
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ОІ';ІИіlУ на НИІІ~СНИК;Іаі[СНС, І<Ор)'ІІІІіЮ Н JCMCJihHiЙ сфері HCOGXiitHO

ниJначати крі3h ІІриJму І~іннісно-нор\штинної орієнтації осоGистості
J.ІІОЧИНІ~И.

J\c

NBHOJIИTh НСТаНОНІ1ТИ ІІраН~UhНИ~і НСКТОр }~ОСJІі}~ЖСНН~І

факторів, шо ;:rетер:мінують вчинення корупційних злочинів в сфері зе
УІе.lьних відносин, та забезпечити вирішення питань здійснення інди
ві;:rуальпої профL1актики.
('писок використаних f)ж·ерел

1.

Дрьомін В. М. З.ю•шнність як соuі<LІЬШІ нрuктикu: інституціонuльна тео-

0.:

рія- криміналі.запіі. суспі.Jт,стна: Монографія-.

Юри1lИЧна література,

2009.- 616 с.
2.

Топ- 1О взятоксначала гот~;а: ктоукрал бо.Інтте

инфографика. І Електронний

ресурс] .Кореснондент.пе1.- Режи.\·І,цостунудосuйту:llt Ір :Іlkorтespoпdeпt.пetl
ukraiпel3 57 4418- top-1 0- yziatok- s-пaclшla -lюda- kto- ukral- bolslтe- yпtOhrafyka.

3.

Рибакони І. Чере·3 корунці.йні схеми у «земе.Іьні.й>> сфері країна нтра•tш::' сім

мі;тьярдів доларів ітmестиuій І Ірина Рибакова

2011.- No !317.-

11

Г..1зста по- україпськи.-

С.4.

4.

Ботпаренко О. М. Дискреція та _цеякі особлиnості тюч1шів у сфері земе;ть-

5.

Аптопяп Ю. М., Епикееn М. И., 3.\-пшов В. Е. Психолопш преступни

них ні)тносин

10.

М. Беннаренко І І А1нокат.

200Х.

ка и рассле 1lОВания- преступлений І Антонян

ЗмІшов В. Е.

-

М.: Юристь,-

Ю.

N() 9.
М.,

С.

33 36.

Еникеен

М.

И.,

1996- 336 с.

ЦИП'ЯК В. Я.
ТТаІІіоналhний унінерсн 1е1 «Олесhка юри;~нчна акщ~емія»,

допепт кафедри кри:міпології та крюйпальпо- викопавчого права.
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ІДЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ У ВІДТВОРЕННІ

КОРУІІЦІЙІІИХ ІІРАКТИК
Еволюціонування с-учасних корупuійних відносин свідчить про все
більшу значущість ідео.1оrічних (субку.:тьтуl)НИХ) атрибутів ві;:rтворення

корупційних практик.

Mona

й;:rе про соuіа.1ьно-психо.1оrічпий. пемате

ріа.lьний ресурс обс.1уrовуnюшя <{купіn.:ті та продажу)> пос.1уг с."Іужбоnих

ociG ІІуG.ІІіЧНОЇ та ІІринатноЇ сфер, 11(0 JаGС:1ІІСЧУЕ фyHІ<ІliOH<UhHiCTh та
CIIJJШIE іНt:ТИТУІІіа.,Іі3аІ~іЇ коруІІІ(іЇ.
Ідео.1огічні атр:ибути корупційних ві,;:rносин виступають криміна.lь
на психо.1огія, дефор:\ювана право- та професійна свідо.\-Іість, коруп
ційна субкультура (традиції, звички, неформальні правила, сленг та
симnо.1іка), що форУІують спрямоnаність пі;:rкупу та стереотипи по

ведінки, тобто навички ведення корупuійпих переговорів; паяnпість
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