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УДК 343.9.01

0 .6 . Одинцова
І  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
_ "КРИМІНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
|  ПРО ОРГАНІЗОВАНУ ЗЛОЧИННІСТЬ"

У статті зроблено спробу удосконалити надане у кримінологічній 
літературі поняття "кримінологічна інформація", вперше сформульова
но поняття "кримінологічна інформація про організовану злочинність". 
Під кримінологічною інформацією про організовану злочинність ми ро
зуміємо вид соціальної інформації, одержаної з кримінологічних джерел 
та оціненої за допомогою кримінологічних засобів про кількісно-якісні 
характеристики організованої злочинності, яка включає складну систему 
організованих злочинних формувань, їх відносин та діяльності, а також 
супутні їй фактори, напрями та форми протидії.

Ключові слова: кримінологічна інформація, організованії злочинність, 
кримінологічна інформація про організовану злочинність, організовані злочинні 
формування, протидія організованій злочинності, джерела кримінологічної ін
формації.

В статье предпринята попытка усовершенствовать понятие "крими
нологическая информация", предложенной в криминологической лите
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ратуре, впервые сформулировано понятие "криминологическая инфор
мация об организованной преступности". Под криминологической ин
формацией об организованной преступности мы понимаем вид социаль
ной информации, полученной из криминологических источников и оце
ненной с помощью криминологических средств, о количествен но-ка
чественных характеристиках организованной преступности, представ
ляющей собой сложную систему организованных преступных формиро
ваний, их отношений и деятельности, а также сопутствующие ей факто
ры, направления и формы противодействия.

Ключевые слова: крим и н о.юги ческа я информация, организованная пре
ступность, крим и пологи ч еская информация об организованной преступности, 
организованные преступные формирования, противодействие организованной 
преступности, источники криминологической информации-

in the article the author does an attempt to perfect the concept "criminol
ogy information" which is given in special literature and first formulates con
cept "criminology information about organized crime". Under criminology 
information about organized crime we understand the type of social informa
tion which is got from criminology sources and appraised by criminology in
strumentation about quantitative characteristics and attributes of organized 
crime, which include the difficult system of organized groups, criminal or
ganizations, bands, their relations and activities, as well as attendant factors, 
directions and forms of prevention.

Key words: aiminoiogy information, organized aime, aiminoiogy information 
about organized aime, prevention of organized aime, sources o f aiminoiogy informa
tion.

Ефективність протидії злочинності і організованої злочинності 
зокрема залежить від якості інформаційно-аналітичного забезпечен
ня. Тому на сучасному етапі розвитку держави перед кримінологіч
ною наукою гостро постає питання про обгрунтування ідеї створення 
автоматизованої системи кримінологічної інформації. У зв'язку з цим 
існує нагальна потреба в самостійних дослідженнях, присвячених 
різним аспектам кримінологічної інформації, в першу чергу, її по
няттю, видам, джерелам тощо, та кримінологічної інформації про 
організовану злочинність зокрема.

Окреслена проблематика була сформульована Координаційним 
бюро з проблем кримінології АПрН України майже 10 років тому 
назад [23, с. 71] і до сьогодні не втратила свого значення. За означе
ний період часу визначення поняття "кримінологічна інформація" 
зайняло своє місце в словниках кримінологічних термінів за авторст
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вом українських та російських вчених [10, с.72; 23, с. 399; 17, с. 59]. До 
1999 року цього терміну у відповідних словниках ми не знаходимо.1 
Окремі питання кримінологічної інформації в цілому розглядали 
вітчизняні кримінологи О.М. Джужа, А. Кирилюк, Д. Голосніченко, 
Т.Л. Кальченко, М.В. Костицький, О.М. Литвинов, зарубіжні науковці 
О.В. Боков, Е. Алауханов, С.І. Герасимов.

В цих роботах продовжено та доповнено ідеї радянських вчених 
Г А. Аванесова, А.Е. Жалинського, вітчизняного науковця М.В. Кос- 
тицького [1, с. 179-190; 9, с. 114-144,188-206; 24, с. 212-225] відносно по
няття, змісту, меж кримінологічної інформації, її видів, характеру, 
значення для прогнозування і профілактики злочинів, вимог до неї, 
деяких аспектів використання.

Так, О. В. Боков обгрунтовує необхідність віднесення до криміно
логічної інформації блоку інформації про жертв злочинів (віктимо- 
логічної інформації), підкреслює міждисциплінарний характер кри
мінологічної інформації, її зв'язок з іншими видами соціальної інфор
мації [4, с. 71-73]. О.М. Джужа, А. Кирилюк, Д  Голосніченко, Т.Л. Каль- 
ченко, О. А. Євланова визначають види та дають певну характеристи
ку окремих джерел кримінологічної інформації [6, с. 65-70; 11, с. 245- 
248; 8, с.54-57]. О.М. Литвинов розглядає кримінологічну інформацію 
як важливий елемент системи моніторингу попередження злочинів 
та правопорушень [19, с. 68].

З огляду на специфіку організованої злочинності, її особливе мі
сце у злочинності ми вважаємо, що якісному інформаційному забез
печенню протидії організованій злочинності буде сприяти визначен
ня поняття кримінологічна інформація про організовану злочин
ність. На сьогодні у спеціальній літературі це визначення відсутнє, як 
і відсутні взагалі роботи, присвячені проблематиці кримінологічної 
інформації про організовану злочинність. Сочинський С.С. розглядає 
зміст оперативно-розшукової діяльності про організовану злочин
ність [21, с. 302-309]. Про інформаційне забезпечення протидії органі
зованій злочинності писали О.В. Горбачов, А.І. Долгова, О. А. Євла
нова [5, с. 96-109; 8, 128 є.]. Однак, при цьому замість терміну "кримі
нологічна інформація" вони використовують словосполучення "ін
формація про організовану злочинність". Слід відзначити, що б своїй 

статті О.В. Горбачов не конкретизує, у чому ж полягає зміст інформа

Диб., наприклад; [13].
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ції про організовану злочинність, лише наголошує на виправданість 
системного підходу при вивченні не лише злочинності, Б тому числі 
організованої, а й інформації про неї. Тому його роботу можна вва
жати лише першим кроком у дослідженні означеної проблематики.

На відміну від нього, А. І. Долгова наводить, які конкретні про
яви організованої злочинності як системного явища підлягають ви
вченню, про що буде сказано нижче. Позиція А.І. Долгобої має важ
ливе значення. У той же час, на нашу думку, запропонований нею 
перелік потребує деякого розширення з позиції визначення криміно
логічна інформація.

З огляду на сказане вище у даній статті ми, спираючись на робо
ти попередників, зробимо спробу визначити, що треба розуміти під 
поняттям "кримінологічна інформація про організовану злочин
ність", зокрема які відомості слід відносити до "кримінологічної ін
формації про організовану злочинність".

Аналіз визначень понять "кримінологічна інформація" у спеціа
льній літературі [2; 3, с. 192; 4, с. 71-72; 10, с. 72; 17, с. 59; 18, с. 399] на 
предмет того, які дані слід відносити до цього виду інформації, до
зволяє зробити такі висновки. На сьогодні немає єдиного загальнови
знаного поняття, існуючі потребують деякого вдосконалення. Ряд 
авторів відносять до кримінологічної інформації відомості про зло
чинність (зокрема стан, структуру, динаміку) і причини й умови (або 
фактори) злочинності, деякі - відомості про злочинність, але причи
ни і умови (або фактори) злочинів, деякі - відомості про злочини і 
причини і умови (або фактори) злочинів. Всі включають відомості 
про особу злочинця. Окремі автори відносять до кримінологічної 
інформації блок інформації про жертв (потерпілих) злочинів. Пере
важна більшість вчених, відносять до кримінологічної інформації 
також відомості про заходи боротьби зі злочинністю або злочинами.

Ми поділяємо позицію тих авторів, які вважають, що до кримі
нологічної інформації слід відносити відомості про теоретичні та 
практичні проблеми, що становлять предмет кримінології [1, с. 180; 4, 
с. 71]. Загальновизнаною є позиція про те, що предметом криміноло
гії є злочинність, її фактори (причини та умови), особа злочинця, 
особа жертви, заходи протидії злочинності1.

В літературі виділяються такі кількісно-якісні характеристики 
злочинності, як рівень, інтенсивність, динаміка, географія, структура,

Д и б. н ап р и к л ад , [18, с. 15].
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характер, обсяг заподіяної шкоди1. В той же час, як зазначає А. І. Долгова, 
проявами злочинності с злочини, особи, які їх скоюють (злочинці), 
жертви злочинів, матеріальна шкода, наслідки злочинності, організо
вані злочинні формування. [16, с. 71]. З огляду на сказане ми вважає
мо правомірним окремо не вказувати у визначенні поняття "кримі
нологічна інформація" блоки інформації про злочини, особу злочин
ців та жертв злочинів, оскільки поняття злочинність ОХОПЛЮЄ БЄІ ці 
блоки інформації) а також інші, зазначені вище. В іншому випадку 
послідовним є включення у визначення понять "кримінологічна ін
формація" не лише відомостей про злочини, злочинця та жертву, а й про 
інші її прояви. Такий підхід робить визначення занадто громіздким.

Крім того, аналіз спеціальної літератури дозволяє виділити такі 
ознаки кримінологічної інформації. Призначення кримінологічної 
інформації -  забезпечення протидії злочинності. Теоретичні поло
ження та емпіричні данні є кримінологічною інформацією за умови, 
що їх було отримано або оцінено на основі теорії та методики саме 
кримінології [9, с. 131]. На нашу думку, необхідно додати і те, що 
кримінологічна інформація стає такою не тільки за умови, що її 
отримано відповідними засобами, але й за умови, що її отримано із 
належного джерела інформації. Джерела і засоби є належними, якщо 
жодна з їхніх характеристик не ставить під сумнів об'єктивність кри
мінологічної інформації.

Тож під кримінологічною інформацією ми будемо розуміти вид 
соціальної інформації, одержаної з кримінологічних джерел та оці
неної за допомогою кримінологічних засобів, про кількісно-якісні 
характеристики злочинності, супутні їй фактори, про напрями та 
форми протидії.

Кримінологічна інформація про організовану злочинність і 
кримінологічна інформація співвідносяться між собою як частина і 
ціле. В даній роботі ми будемо користуватися таким визначенням 
поняття організована злочинність. "Организована злочинність -  це 
складна система організованих злочинних формувань, їх відносин та 
діяльності" [8, с. 19].

Відповідно ми пропонуємо таке визначення кримінологічної ін
формації про організовану злочинність. Кримінологічна інформація 
про організовану злочинність -  це вид соціальної інформації, одер-

Д иб., н ап р и к л ад , [18, с. 4 3 -45 ].

1 3 7



І Вісник Луганського державного університету
З‘ 2011 ' внутрішніх справ імені Е, О, Дідоренка_________

жаної з кримінологічних джерел та оціненої за допомогою криміно
логічних засобів, зокрема про кількісно-якісні характеристики орга
нізованої злочинності, яка включає складну систему організованих 
злочинних формувань, їх відносин та діяльності, а також супутні їй 
фактори, напрями та форми протидії.

Об'єм роботи не дозволяє детально зупинитись на всіх блоках 
інформації) вказаних у визначенні. Тому зупинимося на перших двох.

Для того, щоб виділити організовану злочинність із злочинності 
в цілому, недостатньо обмежитися складанням приблизного переліку 
злочинів, найхарактерніших для організованої злочинності, як це 
пропонував зробити І. Карпець [12, с. 267]. Як зазначає А.Ф. Волобуєв 
[14, с. 131], неприпустимо ототожнювати феномен організованої зло
чинності з діяльністю окремих злочинних угрупувань. "Феномен ор
ганізованої злочинності стосується не тільки і не СТІЛЬКИ скоєння 
конкретних діянь, скільки становлення самого злочинного форму
вання, його існування і його кримінальної діяльності" [20, с. 284].

З огляду на сказане ми приєднуємося до точки зору А.І. Долго
вой яка виділяє такі її конкретні прояви, що піддягають вивченню: 
1) організовані злочинні формування (це словосполучення включає 
організовані групи, злочинні організації, банди, злочинні співтовари
ства, наприклад, співтовариство "злодіїв в законі"1); 2) організовані 
злочини таких формувань та їх учасників; 3) організована злочинна 
діяльність таких формувань як система організованих злочинів; 4) різні 
види взаємодії організованих злочинних формувань із забезпечення 
широких кримінальних інтересів (лобіювання вигідного законодав
ства, підтримка та розповсюдження злочинної психології та ідеології, 
розподіл сфер впливу тощо) [8, с. 19; 16, с. 506].

АЛ. Долгова наголошує, що при вивченні організованих злочин
них формувань особливу увагу слід приділяти встановленню розпо- 
всюдженості їх видів; кількості формувань кожного виду, кількості їх 
учасників; структурі організованого злочинного формування, харак
теристиці його структурних елементів, їх функцій; фактичного хара
ктеру системної злочинної діяльності формування, його мотивації, 
відображенню цих відомостей у кримінально-процесуальних доку
ментах, їх юридичної оцінки слідчими, прокурорами, суддями; спе
цифічних норм поведінки у формуванні, санкцій за їх порушення,

Д и б . детальніше, наприклад: [8, с. 21-22].
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порядку застосування санкцій, ступеню їх невідворотності, умов від
мови від їх застосування; кількості скоєних учасниками формування 
злочинів, їх фактичних характеристик та юридичної кваліфікації; 
сф>ер життєдіяльності суспільства, у яких здійснюється організована 
злочинна діяльність [8, с. 27-28].

Ми розділяємо погляд А. І. Долгової, що при вивченні особи зло
чинців, які входять в систему організованої злочинців, особливий 
інтерес представляють такі відомості: кримінологічна характеристика 
організаторів, керівників та інших учасників організованих злочин
них формувань (їхні соціальні позиції та ролі, характеристика всієї 
їхньої діяльності та місце в ній злочинної діяльності, потреби, інтере
си), мотивація участі в організованому злочинному формуванні; цін
ні стн о-нормативна характеристика особи (правові, моральні, релі
гійні та інші погляди, переконання, установки, система та ієрархія 
цінностей особи); склад та кримінологічна характеристика осіб, які 
не входили в організоване злочинне формування, але з ним співпра
цювали на разовій або систематичній основі, були співучасниками 
конкретних злочинів [8, с. 27-28].

Оскільки організовані злочинні формування можуть вчиняти 
найрізноманітніші злочини, то відповідно жертвами цих злочинів 
можуть бути найрізноманітніші люди. При цьому акцент слід робити 
на відношеннях "злочинець-жергва" на етапі пост кримінальної ситуації.

При причинному поясненні встановлюється, під впливом яких 
факторів економічного, політичного, соціального характеру з'явилась 
і розвивається організована злочинність, чому стає можливим 
об'єднання, консолідація організованих злочинних фюрмувань, 
об'єднання організованих груп б  з л о ч и н н і  організації, чому вона має 
ті, а не інші ознаки, структуру, сфери прояву тощо. При цьому важ
ливо пам'ятані, що організована злочинність змінюється під впливом 
не лише зовнішніх для неї, але й внутрішніх чинників. Кримінологи 
зауважують, що організовані злочинні формування, які входять б  сис
тему організованої злочинності, намагаються акнівно перетворюва
ні суспільні відносини у своїх злочинних цілях, при цьому спирають
ся на структури держави, громадянського суспільства, легальні еко
номічні та інші структури1.

У даній статті ми в основному обмежилися розглядом лише того, 
відомості про що можуть буиі визнані кримінологічною інформаці-

1 Д иб., наприклад; [16, с. 526-527; 7, с. 426-453].
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ею. у  той же час перелік цих відомостей не є вичерпним. В подаль
шому необхідно більш детально зупинитись на розгляді питання про 
те, які джерела кримінологічної інформації, засоби її оцінки слід 
вважати належними, дати їм певну характеристику; конкретизувати 
блок інформації про напрями і форми протидії організованій зло
чинності.
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УДК УДК 343.151-347.951 ■ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
В.І. Луганський |  НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

У статті розглянуто об'єктивні ознаки невиконання судового рішен
ня, визначено деякі проблеми застосування та запропоновані шляхи вдо
сконалення диспозиції ч. 1 ст. 382 КК.

Ключові оіова:рішення суду, вирок суду, ухвала суду, постанова суду, фор
мальніш склад злочину, адміністративна преюдиція.

В статье рассмотрены объективные признаки неисполнения судеб
ного решения, определены некоторые проблемы применения и пути 
усовершенствования диспозиции ч. 1 ст. 382 УК.

Ключевые слова: решение суда, приговор суда, определение суда, поста
новление суда, формальный состав преступления, административная преюди
ция.

In die article objective signs of the failure to comply with a judgment are 
considered. Some problems of the application of the p. 1 art. 382 of the Crimi
nal Code of Ukraine are enlightened, and the ways for the improvement of die 
provision are determined.

Key words: judgment, sentence, ruling of a court, order o f a court, forma! legal 
structure of a crime, administrative piejudice.

Згідно з ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалю
ються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій 
території України. Для забезпечення реалізації цього положення в 
Україні запроваджено інститут кримінальної відповідальності за не
виконання судових рішень, який у результаті прийняття Закону 
України від 7 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус 
суддів" зазнав суттєвих змін. Справа в тому, що ст. 382 (Невиконання 
судового рішення) Кримінального кодексу України (далі -  КК Украї
ни) було викладено в новій редакції.
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