
ISSN 2519-4216. Ûridičnij časopis Nacìonal’noï akademìï vnutrìšnìh sprav. 2019. № 1 (17) 
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 

 

 

 

© Нєбитов А. А., 2019 
36 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

УДК 343.54 

Нєбитов А. А. – доктор юридичних наук, начальник Головного управління Національної поліції  
в Київській області, м. Київ 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8493-3064 

Запобігання сексуальній експлуатації на загальносоціальному рівні 

Мета статті полягає в здійсненні комплексного аналізу особливостей роботи правоохоронних органів та 
інших зацікавлених суб’єктів у сфері запобігання сексуальній експлуатації на загальносоціальному рівні з подаль-
шим формуванням й оприлюдненням для фахового обговорення власного бачення перспектив розв’язання  
проблеми. Методологія. З урахуванням визначеної мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження обрано 
відповідний методологічний інструментарій. Методологічну основу статті становить діалектичний підхід до 
аналізу ситуації в Україні та поза її межами. Під час проведення дослідження використано систему методів нау-
кового пізнання: методи формальної логіки (абстрагування, аналогія, дедукція, індукція, синтез) для детального 
з’ясування змісту розглядуваних питань; емпіричний – для проведення експериментального дослідження й  
інтерв’ювання експертів; метод системного аналізу – з метою визначення напрямів запровадження інноваційних 
підходів до розв’язання проблеми; теоретичний – у процесі вивчення наукової та навчально-методичної літера-
тури; моделювання – у дослідженні визначених об’єктів за допомогою моделювання їхніх окремих ознак. Наукова 
новизна зумовлена необхідністю вдосконалення усталених форм і методів правоохоронної діяльності. Обґрун-
товано необхідність запровадження нового інструментарію в протидії злочинності, а також використання  
якісно нових та інноваційних підходів для належного виконання визначених завдань. Висновки. Запобігання сексу-
альній експлуатації на загальносоціальному рівні спрямоване на зменшення кількості вчинення протиправних 
діянь у зазначеній сфері шляхом поліпшення соціально-економічної ситуації в країні, зміцнення морально-
психологічної та духовної складових життя громадян. Державна політика запобігання сексуальній експлуатації 
на загальносоціальному рівні передбачає подолання об’єктивних і суб’єктивних передумов для сексуальної  
експлуатації та реалізується шляхом цілеспрямованої діяльності всіх інститутів суспільства з усунення, обме-
ження й нейтралізації факторів, що детермінують існування таких явищ. 

Ключові слова: запобігання злочинності; загальносоціальний рівень; сексуальна експлуатація; торгівля  
людьми. 

Вступ 

Необхідність ужиття комплексних заходів 
щодо запобігання протиправним діянням, 
пов’язаним із сексуальною експлуатацією, обґрун-
тована вимогами чинного законодавства. Так, 
згідно зі ст. 1 КК України, одним із визначальних 
завдань держави є правове забезпечення охоро-
ни прав і свобод людини й громадянина від  
злочинних посягань, а також запобігання злочи-
нам. Із цього приводу слушно зауважує 
Є. О. Гладкова (Hladkova, 2014), що актуальності 
набуває проблема запобіжної діяльності, яка 
становить комплекс складних, суперечливих за 
змістом, неоднозначних за наслідками процесів 
організаційного реформування, докорінної тран-
сформації суспільних відносин. Запобігання зло-
чинам, пов’язаним із сексуальною експлуатацією, 
має стати пріоритетним напрямом, адже саме 
недопущення їх учинення дає змогу уникнути 
суспільно небезпечних наслідків. 

Мета і завдання дослідження 

Науковому вивченню широкого спектру  
питань, пов’язаних із запобіганням аналізованого 
виду злочинів, приділяли увагу такі вчені, як 
Н. П. Бочкор, В. В. Василинчук, В. І. Воронов, 
В. Я. Горбачевський, О. М. Джужа, О. М. Ємець, 

К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, І. Є. Конченкова, 
С. С. Чернявський та ін.  

Запобігання сексуальній експлуатації на за-
гальносоціальному рівні стало предметом  
розгляду в працях, присвячених проблемі проти-
дії торгівлі людьми. Зокрема, ідеться про  
дослідження Г. Галагана (Callahan, 2016), 
А. Р. Свердлик (Sverdlick, 2014), Ш. Джелі (Jelley 
et al., 2019), С. Рамдан (Ramdan, Stewart, Hill, & 
Mattison et al., 2015), С. Ріва (Riva, 2019). 

Попри це, проблема подолання сексуальної 
експлуатації не втрачає актуальності донині, чим 
зумовлена доцільність продовження наукових 
досліджень у цій сфері. Отже, у цій публікації 
слід розглянути особливості роботи правоохо-
ронних органів та інших зацікавлених суб’єктів 
щодо запобігання сексуальній експлуатації на 
загальносоціальному рівні, а також оприлюднити 
власне бачення щодо перспектив розв’язання  
означеної проблеми. 

Виклад основного матеріалу 

Загалом запобігання злочинів визначають як 
систему заходів економічного, соціально-
культурного, виховного і правового спрямування, 
до яких вдаються державні органи та громадські 
організації в боротьбі зі злочинністю й усуненні її 
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причин (Sukharev et al., 1987). Складовою цих 
заходів є законодавство та практична діяльність 
правоохоронних органів, безпосередньо суду, що 
застосовує специфічні заходи боротьби зі  
злочинністю – кримінальне покарання. Попере-
джувальна діяльність має ґрунтуватися на пев-
них принципах, ключовими з яких є: 

– законність – дотримання вимог закону  
абсолютно всіма суб’єктами; 

– гуманність – захист гідності й інтересів лю-
дини шляхом очищення її духовного світу від 
антисуспільних установок, орієнтацій, усунення 
чинників деформації особи; 

– наукова обґрунтованість – використання 
форм, методів і засобів попереджувальної діяль-
ності, розроблених та рекомендованих наукою; 

– демократизм – активна участь у протидії 
злочинності державних органів, громадських 
формувань та окремих громадян; 

– диференціація – урахування специфіки 
факторів, що детермінують злочинність шляхом 
криміногенного впливу на особу, а також індиві-
дуальних особливостей правопорушників; 

– своєчасність – випереджальне проведення 
превентивних заходів, що не дадуть можливості 
вчинити злочин; 

– плановість – здійснення діяльності за від-
повідною програмою, а не спонтанно; 

– комплексність – використання різноманітних 
форм, методів і засобів попередження, спрямова-
них не лише на злочинність, а й на ті соціальні, 
економічні, політичні, духовні та інші фактори, які 
її спричиняють (Dzhuzha et al., 2002). 

Запобігання злочинності в широкому значен-
ні трактують як історично сформовану систему 
подолання об’єктивних і суб’єктивних передумов 
злочинності, що набуває реалізації шляхом ціле-
спрямованої діяльності всіх інститутів суспіль-
ства щодо усунення, зменшення та нейтралізації 
факторів, які детермінують існування злочинності 
та вчинення злочинів. У вужчому, прикладному 
значенні запобігання злочинам є діяльністю, 
спрямованою на недопущення їх учинення шля-
хом виявлення й усунення причин та умов, які 
сприяють їх учиненню, здійснення впливу на 
осіб, схильних до їх учинення. Обґрунтованою є 
позиція О. М. Литвинова (Lytvynov, 2008) щодо 
розуміння заходів загальносоціального (держав-
ного) спрямування як сукупності ефективних дій 
соціально-економічного, правового, ідеологічного, 
організаційно-управлінського, культурно-виховного 
змісту, спрямованих на подальший розвиток та 
вдосконалення суспільних відносин, усунення чи 
нейтралізацію детермінант злочинності. Заходи 
загального державного запобігання злочинності 
не обмежуються суто предметом кримінологічної 
науки, оскільки спрямовані на вирішення ширшо-
го кола питань економічного, соціального, мора-
льно-психологічного та правового змісту. 

До основних цілей загальносоціального за-
побігання злочинності слід віднести: подолання 
чи обмеження криміногенно небезпечних супере-
чностей у суспільстві, поступове викорінення 
відомих ще з біблійних часів негативних явищ, 
створюваних політичними, економічними, психо-
логічними, ідеологічними, міжнаціональними й 
іншими чинниками виникнення криміногенного 
потенціалу в суспільстві (економічні й політичні 
кризи, небезпечне майнове розшарування насе-
лення, необґрунтоване й навіть злочинне збага-
чення певних верств, безробіття, затримування 
заробітної плати, існування на межі виживання, 
занепад моралі, проституція, наркоманія, алкого-
лізм, безпритульність тощо). Ефективність зага-
льносоціального запобігання злочинності може 
бути забезпечена виваженою та цілеспрямова-
ною соціально-економічною політикою держави 
(Holina, 2011). Загальносоціальні заходи 
пов’язані з найбільш значущими та довгостроко-
вими видами соціальної діяльності, що реалізу-
ються в процесі виконання широкомасштабних 
соціальних завдань. Розв’язання суперечностей 
суспільного розвитку, його проблем і складнощів, 
прорахунків соціального управління є одночасно 
економічною, політичною, ідеологічною, соціаль-
но-психологічною та правовою основою для усу-
нення, послаблення й нейтралізації процесів і 
явищ, які детермінують злочинність. До загаль-
носоціальних заходів запобігання злочинності 
належать передусім зміни в соціально-
економічній сфері, спрямовані на підвищення 
життєвого рівня членів суспільства, поліпшення 
умов їх життя (Dzhuzha et al., 2009). 

Загальносоціальним заходам притаманні 
масштабність, всеосяжність і різнобічність, ком-
плексність, взаємозалежність, безперервність. 
Вони охоплюють широкий спектр сфер життєдія-
льності нації. Наприклад, у соціальній  
сфері йдеться про усунення виразного соціаль-
ного розшарування суспільства; підтримку неза-
можних громадян;забезпечення належних умов 
для соціалізації особистості; подолання її соціа-
льного відчуження; обмеження негативних  
наслідків безробіття, вимушеної міграції людей  
тощо. У правовій сфері – це вдосконалення за-
конодавства, безпосередньо не спрямованого на 
запобігання злочинності, а такого, що має пред-
метом правове регулювання різноманітних суспі-
льних відносин (трудових, сімейних тощо), які в 
нормативно не упорядкованому стані можуть набу-
вати криміногенної ролі (Dzhuzha et al., 2011). 

Загальносоціальне запобігання злочин-
ності – це, насамперед, комплекс перспективних 
соціально-економічних і культурно-виховних  
заходів, спрямованих на подальший розвиток і 
вдосконалення суспільних відносин, а також усу-
нення чи нейтралізацію причин та умов злочин-
ності. Запобіжний потенціал цієї діяльності поля-
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гає в тому, що вона протидіє негативним явищам 
і процесам, які сприяють відтворенню або збіль-
шенню кількості злочинів, стимулює законослух-
няну поведінку людини. Позитивний ефект є  
наслідком виваженої соціальної політики, здійс-
нюваної не лише з метою безпосереднього запо-
бігання злочинності, а спрямованої, передусім, 
на виконання загальних економічних і  
соціальних завдань держави. Загальносоціальне 
запобігання злочинності зменшує соціальні супе-
речності, криміногенне протистояння різних 
верств населення, рівень безробіття, підвищує 
стандарт життя громадян, створює необхідні 
умови для легалізованого одержання ними до-
статніх прибутків, сприяє формуванню міцного 
базису для повноцінного функціонування всіх 
соціальних сфер, виховання та контролю дітей і 
молоді, оздоровлення морального клімату в су-
спільстві, утвердження високих моральних  
цінностей у ньому, додержання демократичних 
засад тощо. Прогресивні соціальні програми 
спрямовані на утвердження законності, поваги до 
конституційних прав і свобод людини, зміцнення 
громадського порядку, дисципліни, розв’язання 
проблем поєднання громадських, виробничих, 
сімейно-побутових інтересів жінок і сім’ї, соціаль-
ної адаптації маргінальних верств населення 
тощо (Holina et al., 2014). 

Під час реалізації загальносоціальних захо-
дів має бути забезпечено нормальну, тобто  
правомірну, поведінку всіх членів суспільства. 
Здійснюється стримувальний від правопорушень 
вплив на всіх осіб, який має своїм джерелом  
соціальні, зокрема й правові, норми, відповідну 
поведінку державних органів, громадських орга-
нізацій та окремих осіб (Yosypiv, 2010). До зага-
льних форм впливу науковці відносять: 

– видання законодавчих актів; 
– інформування широких верств населення 

через засоби масової інформації про відповіда-
льність за злочини; 

– поліпшення соціальних та економічних умов, 
що впливають на життєдіяльність населення; 

– розбудову державних інституцій, які здійс-
нюють боротьбу зі злочинністю (Dzhuzha et al., 
2011). 

Наукова новизна 

Отже, запобігання сексуальній експлуатації на 
загальносоціальному рівні передбачає запрова-
дження відповідного правового забезпечення. 
Національне законодавство України щодо запобі-
гання сексуальній експлуатації відповідає міжна-
родним зобов’язанням держави. Україна приєдну-
ється до міжнародних договорів, приймає власні 
закони, а також підзаконні нормативно-правові 
акти, що слід розглядати в контексті загальносоці-
ального запобігання сексуальній експлуатації. 

Нормативно-правову базу в аналізованій 
сфері формують: Конвенція про боротьбу з торгі-
влею людьми і з експлуатацією проституції тре-
тіми особами 1949 року; Конвенція ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності 
2000 року (Палермська конвенція), яку доповнює 
Протокол про попередження і припинення торгів-
лі людьми, особливо жінками і дітьми, і покаран-
ня за неї; Конвенція Ради Європи про заходи 
щодо протидії торгівлі людьми 2005 року,  
Конвенція Ради Європи про захист дітей від сек-
суальної експлуатації та сексуального насиль-
ства 2007 року. Кожен із цих документів, попри 
зовнішню схожість, різниться, зокрема, сферою 
застосування. Конвенції Ради Європи є ширши-
ми, порівняно з Протоколом ООН про попере-
дження і припинення торгівлі людьми, особливо 
жінками і дітьми, і покарання за неї, адже охоп-
люють всі форми торгівлі людьми, внутрішньо-
державні або транснаціональні, пов’язані чи не 
пов’язані з організованою злочинністю. Водночас 
Протокол ООН підписано й ратифіковано біль-
шою кількістю країн, він діє майже в усьому світі, 
а не лише в певних регіонах. 

В Україні немає спеціального закону про за-
побігання сексуальній експлуатації, адже право-
відносини в зазначеній сфері регламентовані 
іншими законами. Передусім ідеться про закони 
України «Про захист суспільної моралі» та «Про 
протидію торгівлі людьми». Останній також охоп-
лює питання, пов’язані з наданням допомоги 
потерпілим від такої протиправної діяльності 
особам. Кримінальне законодавство України не 
визначає сексуальну експлуатацію як окремий 
злочин, адже передбачає відповідальність за 
протиправні діяння, пов’язані з нею. Передусім 
це торгівля людьми, метою якої зазвичай поста-
ють сексуальна експлуатація (ст. 149 КК  
України), ввезення, виготовлення, збут і розпо-
всюдження порнографічних предметів (ст. 301 
КК України), створення або утримання місць роз-
пусти і звідництво (ст. 302 КК України), сутенерс-
тво або втягнення особи в заняття проституцією 
(ст. 303 КК України) (Kryminalnyi kodeks, 2001). 
Слід також зауважити про підзаконні документи, 
зокрема ті, які відображають рішення Уряду 
України щодо запобігання сексуальній експлуа-
тації. Так, відповідними постановами Кабінету 
Міністрів України затверджено Державну цільову 
соціальну програму протидії торгівлі людьми та 
Загальнодержавну програму «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про пра-
ва дитини», що містять низку положень щодо 
запобігання сексуальній експлуатації на загаль-
носоціальному рівні. 

Важливим аспектом загальносоціального  
запобігання злочинності є розроблення й упро-
вадження наукових програм з вивчення факторів 
ризику стосовно поведінки, що відхиляється від 
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норми. Вивчення специфіки факторів злочинної 
поведінки є проміжною ланкою між теоретичним 
кримінологічним вивченням злочинності й прак-
тичною організацією запобігання, тобто безпосе-
редньою реалізацією теоретичних положень 
(Hladkova, 2014). В Україні, крім представників 
органів влади, активну участь у формуванні дер-
жавної політики щодо запобігання сексуальній 
експлуатації, передусім дітей, беруть численні 
неурядові організації, зокрема Міжнародний жі-
ночий правозахисний центр «Ла Страда – Украї-
на» (Bochkor et al., 2014). Реалізація державної 
політики щодо загальносоціального запобігання 
сексуальній експлуатації може відбуватися шля-
хом здійснення певних заходів, як-от: 

– освітня робота з молоддю та батьками в 
закладах освіти, що може здійснюватися в межах 
варіативної частини освітніх програм, тобто фа-
культативно; 

– організація навчання представників органів 
державної влади з питань запобігання сексуаль-
ній експлуатації. Цей вид діяльності здійснюють 
органи державної влади, переважно тісно спів-
працюючи з громадськими та міжнародними ор-
ганізаціями. Можливе впровадження в програми 
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників інститутів після-
дипломної педагогічної освіти навчальних курсів 
з проблем запобігання сексуальній експлуатації; 

– інформаційна та просвітницька діяльність, 
спрямована на підвищення рівня обізнаності із 
цією проблемою широкого кола громадян.  
Органи державної влади спільно з громадськими 
та міжнародними організаціями можуть розпо-
всюджувати листівки й інформувати населення 
за допомогою білбордів. 

Висновки 

Дослідження питання про запобігання сексу-
альній експлуатації на загальносоціальному рівні 
дає підстави для певних висновків. Так, запобі-
гання сексуальній експлуатації на загальносоціа-

льному рівні спрямоване безпосередньо не на 
недопущення конкретних фактів сексуальної 
експлуатації певними людьми, а на зменшення 
кількості вчинення протиправних діянь у розгля-
дуваній сфері шляхом поліпшення соціально-
економічної ситуації в країні, морально-
психологічної та духовної складових життя  
громадян. Державна політика запобігання сексу-
альній експлуатації на загальносоціальному рівні 
передбачає подолання об’єктивних і суб’єктивних 
передумов для сексуальної експлуатації та реа-
лізується шляхом цілеспрямованої діяльності 
всіх інститутів суспільства з усунення, обмежен-
ня та нейтралізації чинників, які детермінують 
існування зазначених явищ. Загальносоціальні 
заходи запобігання сексуальній експлуатації  
охоплюють роботу за соціально-економічним, пра-
вовим, ідеологічним, організаційно-управлінським і 
культурно-виховним напрямами. 

У запобіганні сексуальній експлуатації на  
загальносоціальному рівні варто акцентуватися 
на вивченні правового забезпечення такої робо-
ти, адже інші загальносоціальні заходи такого 
спрямування переважно здійснюють під час про-
ведення загальносоціальних заходів запобігання 
злочинності загалом. Водночас удосконалення 
правового забезпечення запобігання сексуальній 
експлуатації можливо розглядати не лише в кон-
тексті вдосконалення законодавчого регулюван-
ня запобігання будь-яким злочинам, а й в аспекті 
розроблення та прийняття спеціальних нормати-
вно-правових актів, орієнтованих на запобігання 
вчиненню певних дій, пов’язаних саме із сексуа-
льною експлуатацією людини. Законодавству 
України у сфері запобігання сексуальній експлуа-
тації властива не статичність, а динамічність, 
пов’язана особливостями суспільного життя. Це 
означає, що законодавство змінюється відповід-
но до сучасних вимог, щоб у правовому сенсі 
якнайповніше врегульовувати різні правовідно-
сини, пов’язані із запобіганням сексуальній екс-
плуатації та допомогою потерпілим особам. 
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The purpose of the article is to conduct a comprehensive analysis of the features of the work of law enforcement 
agencies and other stakeholders in the field of prevention of sexual exploitation at the social level, followed by the 
development and publication for professional discussion of their own vision of the prospects of solving the problem.  
Methodology. Taking into account the goal, the specificity of the object and subject of the study, the methodological 
tools were chosen. The methodological basis of the article is a dialectical approach to the analysis of the situation in 
Ukraine and beyond. During the research, a system of methods of scientific knowledge was used: formal logic (abstr-
?ction, analogy, deduction, induction, synthesis) for a detailed examination of the issues; the empirical – during 
experimental research and expert interviewing; system analysis method – to determine the direction of implementation of 
innovative approaches to solving the problem; theoretical – in the study of scientific and educational literature; 
modeling – in the study of certain objects by modeling their individual characteristics. Scientific novelty is caused by the 
need to improve the existing forms and methods of law enforcement. The necessity of introduction of new tools in 
combating crime, as well as the use of qualitatively new and innovative approaches to the proper implementation of the 
tasks. Conclusions. Prevention of sexual exploitation at the General social level is aimed at reducing the number of 
illegal acts committed in this area by improving the socio-economic situation in the country, improving the moral, 
psychological and spiritual component of the life of citizens. The state policy of prevention of sexual exploitation at the 
General social level assumes overcoming of objective and subjective preconditions for sexual exploitation and is realized 
by purposeful activity of all institutions of society on elimination, reduction and neutralization of the factors determining 
existence of such phenomena. 
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