
к<пания. то зто уже будет не уголовно-исnо:1нител.ьнос. а nснитенuи 

арное право. существование которого. на ~юй взгляд. проб.1сматич

но . потому что еще в двадtщтьtе годьІ бьшо опtечено . что · · при со 

временном состоянии наук обладать пснитекциарньши ·1наниями в 

целом криr;шна.'lист не в состоянии . Д'lЯ зтого e~ty пришлось бь1 од

новре~tенно бьІТь и психологом , и врачо~І. и психиатром . ц инжене

ром . и агрономом. и педагогом" (3 , с. 8). 
Правопознание реализации карь1 требует, чтобЬІ наука. изу

чающая сущность деятельности no исnолнению наказаний. раскрьr

вающая содержание зтой деятельности. ·1акономерности функциони 

рования и развития уголовно-исполнительной систелІЬІ, юІеновалаСІ. 

только уголовно-исполните.rтьньrм правом . 
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ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

У 1аrальному виді жіноча злочинність являє собою СУК\П · 

ність злочинів·. які екаюються жінками . Це не о·тачає . І:І.(о ці ·шоч ІІ · 

ни · вчиняються .1ише жінка~ш. хоча у кримінальному кодексі Укра ї

ни передбачений склад '3Лочину. спеціальниl\1 суб'єктом якого є ВІ І · 

ключно жінка (ст 96 КК України) . Жіноча "3Лочинність - складои : І 

частина усієї ·1 .rючинності і підкоряється 3агальним її ·шконо~rірн(к 

тя~І та ·щіна~І. Традиційне у кри~tінології відокре~Ілення і вивченн jj 
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жіночої злочинності обу~ювлено ти~І . що вона має певні особливос

ті. пов ' язані як -~ біологічни~І. так (значною ~~ірою) і соціальними 
фактора~ш. За цілою низкою біо.'lогічних, псИхологічних та соціаль
них факторів жінка природно й історичнq покликана виконувати 

специфічні функції і ролі які обме~10ть коло її зовнішніх зв ' язків 

та життєву активність, відбиваються на формуванні її свідомості і 

типу реагування на кримінологічний вплив зовнішнього середови

ша, визначають форr.ш поведінки . У порівнянні з чоловічою жіночій 

злочиннос.їі притаманні такі риси, як більша сТабільність їі кількіс

но-якісних показників , певна структурна одноманітність, менші 

прояви агресивності . жорстокості. вандалізм:у тощо. Зі З!\tіною соці

альних у!\юв і способу життя , ролі жінки в ньому, ступеня їі вклю

чення у соціальний процес, гостроти реагування держави на допус

тимі форми поведінки змінюється і кримінологічна характеристика 

жіночої злочинності. У стр~:J(турі осіб , які скоїли злочини, за статтю 

переважають чоловіки. Вони складають у середньому 83% усіх ви
явлених зпочинців . Так якщо у 1972 р . частка чоловіків серед усіх 

-~ _'lочинців становила 80%, а жінок 20%, у 1993 р .. відповідно, 86% і 
1-+%. то у 1995 -1996 рр. пито~Іа вага жінок складала 17.5%, а у 
1996 р. було вияв_'Іено понад 59 тис. жінок-ночинниць ( -+, с. 22. 23)~ 

ДГІя жіно•юї злочинності притаманні певні особпивості . зо

крелш , переваження таких кqрис.ГІивих зпочинів. як крадіжки прив<r 

тного "айна (до 15%). oбl\taH покупців і замовників (1-t%), розкра-
. дання державного або коле1пивного !\Іайна ш.ІІЯХа!\І крадіжки (до 

10%). спек·уляція (до 7%). шахрайство та ін . (-+, с. 23). Значна бі.'Іь

шість цих злочинів має безпосереднє відношення до тієї роботи, як·у 

виконували жінки. Насильницькі з.'lочини нехараперні для жіночої 

злочинності і найчастіше екаюються у сі!\Іеііно-побутовій сфері . Але 

в останні роки прояв.ІІЯєтьс іІ негативна тсн .1енція різкого фостання 
чис.1а жінок які притягаються до кримінальної відповідальності за 

тяжкі наси.1ьницьк:і з.1очини проти життн й здоров· я особи , за кори

сливо-насипьницьк:і 3ЛОЧИНИ (грабежі. розбої) . за ЗЛОЧИНИ, ПОВ,'язані 

· з наркотикаші ( 11 ). Мотиваl\ІІІ вбивств і тяжких тіл:есннх ушко

джень СТаЮТЬ прагнеННЯ Вирішення СТаЛИХ КОНфЛіІІ.їіВ. ПО~ІСТа. рев
НОШі . іноді користь. Убивство ~штір 'ю своєї новонаро.:rженої· дитини 

вчиняєтьсіІ перш за все заради 3бсреження фапичних ш.ТJЮбних 

відносин та ін. За дани~ш вибіркового дослідження сі~Ісйно

побутових -~_'lочинів . проведеного в Україні у 80-.\ роках. пито~tа ва
га ЖіНОК. Які СКОЇЩі ji3Bl\IИCHi ВОИВСТВ3, ТЯЖкі тілесні ушко.:rжеННЯ 

середньої тяжкості. легкі тілесні ушкодження. складає. відпо~ідно 
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7%. 3.5%, 19.7% і 20%. Пока :юв)ш є той факт. що до.СJя жінок у ·шо

чинах . які спричинили легкі ушкодження. у 5. 7 ра1ів бі.1ьша 33 долю 
у злочинах. які викл:икали тяжкі тіпесні ушкодження. Ці дані сві.J. 

чать про те. що сімейно-побутові правопорушниці вчиняють , як 

правило, менш суспільно небезпечні :ілочини. аніж чоловіки (7. с . 

96). Жертвами сімейна-побутових , злочинів . скоєних жінками, ста 

ють чоловіки, діти, сусіди, співмешканці, родичі. друзі та знаИомі 
За деякими спостереженнями в організації убивств · ' на замовлення· · 

родичів, як це не дивно, пріоритет належить жінкам (10, с. іЗ). Пи

тання про місце алкоголЮ в системі обставин, маючих по~rітний 
зв ' язок зі структурою жіночої злочинності . є особпиво актуаль ню, І 

тепер, оскільки в алкогольний попон попадає все більше жінок. За 

ради алкогопю вчиняються крадіжки, грабежі . розбої . Значну групу 

злочинів, які скоюють жінки-алкоголічки. становлять крадіжки при

ватного майна. Тут характерним є ненасильниuький спосіб його за

володіння. 

Після відбуття покарання у вигляді позбавлення во!Іі багато 

жінок стають (осо6.'1ИВО на сьогодні) соціально-неадаптованими . що 

пояснюється повною самітністю. відсутністю житпа і роботи. сімей

них та родинних зв' язків. Наес1ідком цього є рецидив :злочинів . С пе 

ціальний рецидив найбільш поширений серед жінок-алкоголічок і 

становить понад ~0%. 

Вивчення особи Жінки-1лочинниці ~Іає важ1иве значення 
для визначення причин і у~юв жіночої злочинності. Даній катеrоріі 

осіб властива єдність як деяких загальних для всіх ·ночинців рис. 

так і специфічних - - соціальних і біопогічних. що вирізняє їх з ос

новного загалу правопорушників. Біологічні особ.rшвості ;Юнок. 

обумовлюючи або в певню; випадках об:-.Іе;;,.."уючи кі.'1ькісні пока·ши

ки окре\ІІІ:\ вюів 1.1очинів. не вист:І ·пають головішішІ ві.:пнака~ш у 

поясненні детср~Іінації зпочинів. І все ж иід ураховувати , що жінки 

виявляються. наприклад. менш захищеними психологічно від різних 

ускладнень у їх житті . Основну \Іасу ·ночинниць. які перебувають ~ 

місцях ув·я3нення. становлять жінки від 20 .:щ ~О років (понад 70%). 
що пов ·язана -~і ·шіною соціального статусу жінок. ї:\ соціальною не

захищенністю. бе·3робіття~r . професійною зайнятістю та станови .. 
ще\І у сі ~І'ї. Понад 1/3 жінок одружені. останні не1а~1іжні або вдови 
Для жінок-·шочІJнниць харш,:тсрна середня і середньо-спеціальна 

освіта (до' 80'Уо). Зростає чисельність зяочинниuь. які \\ШЮТЬ вищ\ 

освіту Освітній рівень жінок ·1авжди був вищий Іа чо.'Іовічий. що 

характерно для населення юагалі Переважна більшість жінок · пра-
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цецатні . П еред арештом праW<Jва.ІJо понад· -fO% ·шочинниць. але 
·шачна кі .1ькість працездатних і молодих жінок не працюва.1и і не 

навчалися. Серед злочиюшць робітниці і працівники сі.гrьського гос
подарства ск.1а.::щють -fO% : незнаЧна кількість с.ІJужбовців і тих, хто 

навчається . Зростає число злочинниць-пі.::rприємниць. 

Однією з найпоширеніших правових і морально-психоло

гічних рис жінок-злочинниць є суДимість, алкогольна і наркотична 
залежність . Яскравим прюо1адом може бути склад засуджених в 
установі виконання покарання (УВП-5-f) 1\І. Харкова, де у 1997 р. 
відбуває покарання понад 2800 жінок-злочинниць за різні злочини, 
але більшість з них - за навмисне вбивство, тяжкі тілесні ушко

дження. крадіжки приватного майна, наркотики (всього 82,6%). За 
даниІ\ш УВП-5-f м. Харкова приблюно 30% :шсуджених жінок -
алкоголічки. 33%- наркоманки, тобто 63% ув ' язнених суд призна

чив примусове ліk·ування від а.ІJкоrол.ізму і наркоманії. 

Серед засуджених збільшується доля іноземок та осіб без 

громадянства. що пояснюється . зокреІ\Іа. їх незаконним проникиен-

НЯІ\І в Україну. · 
lllo стосується кримінально-правової характеристики засу-

f • джених жінок. то переважній їх більшості призначено . покарання у 

межах від 1 до 5 ро~в позбав.1ення волі . Доля раніши судимих до

рівнює 7И·'< •. Це теж тривожне явище, тому що адаптаційні можли

вості ЖJнок- -злочинниць значно нижчі . аюж злочинців-чолоююв . 

Більшість ·3 жінок втрачають зв ' язок з сім'єю. дітьми, роботою. не 

мають жит:1а . ·1асоош для Існування. хворі Соціально-пра·вовий 

портрет жіню1-·нючинниці ~tає драІ\tатичний вигляд. Не ' просто ви

рішується проблема й реабілітації і повернення до суспільства . 
Кри~ Ііно.ттоrічна характе~истика жіночої з,1очинності. їі іс

ТОТІІd ві ,:щінність в ід чоловічої .1 огічно підводять до ~умки про 

вплив на W<J відмінність біологічного чинника. Відомо. що про його 
роль у формуванні особи людинн. у толrу числі особи злочинця, у 

кри~tінолоrічній .ІJітературі існусє декілька точок зору 

Прнхи.чьник.и антропологічної школи у кримінології напо

лягапн Ш! ТО\'!·· що рі зниця криміно.'Іогічни:х показників жіночої і 

чоловічої 'І :lочинності обу!\ЮВ.'Іена генетичною природою жінки . пе

вною \Іірою її ··аіо:lОГі'ІНОю недорозвинсні стю'' (5. с. 50). 
Зара'І. мабуть. ніхто не заперечує проти того положення . що 

біо.1о гічні і nсихічні В:lастивості жінки відіграють певну· ро .1ь у 

формуванні їі особи. Більшість С)-часних дослідників проблеми осо

би. особистості взагапіtсхи.т1ьні стверджувати. шо особа -це соці-
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ально-біологічний продукт даної еnохи. Особа людина nостійно 

формується (або деградує) під впливоІ\t біологічних. nсихо:юrІчних 
та соціальних обставин. Що ж до природжених або придбаних за 

часом різних за природою тілесних і духовних пороків. спадкових 

аномалій і хвороб, деяких акцентуацій особистості. то вони. зрозу

міло, обтяжнюють формування і пристосувания до життя особи вза

галі і жінки зокрема. Але й вони у більшості самостійно теж не мо

жуть бути "володарями" вибору варіантів її поведінки. Походження 

жінок-садисток, жорстоких убивць, особливо небезпечних рецидиві

сток. свідомість яких знаходиться десь на грані неосудності. - все 

ж рідке явище, хоча таКі випадки трапляються. Але це ~ виклю

чення. а не показник. 

Ще у ХІХ ст. представникИ соціологічної школи у крИІ\Ііно 

логії пояснювали меншу чисельність злочинних nроявів у жінок їх 

фізичною сл:абкістю, відчужеиістю від життя більшою . за\tкненістю 

у колі сіІ\tейних обов'язків тощо (3. с. 78). Зрозуміло . що фізичні 

можливості для реалізації наміру на вчинення. наприклад, насиль

ницького злочину у жінки обмежені у порівнянні з чоловіком. У ході 

сімейно-побутових сварок чи іншої природи суперечок жінка. зви

чайно. не може задати чолові~-.·у істотної шкоди. Але в той же час не 
с.r!ід забувати про те. що для жінок типовим є скоєння злочинів зі 

заздалегідь обдуманим на"tіром. Згідно з даними, 60% убивств були 
вчинені жінками із заздалегідь обдуІ\tани"' уІ\шслом. У чоловіків 

відповідний показник складає ..\.2% (12, с. 56). Давно бупо 3вернено 
увагу на те. що при подібних убивствах. як правило. відсутній опір з 

. 601\.'} жертви. і тому вони біпьш легкі для слабкішої фі3ичної статі. 

Що стосується вчинення жінкаІІІИ корисливих злочинів. то 

тут фізичні можливості суттєвої ро.1і не відіграють Певна обмеже

нісгь жінки сімейНІш коло~t. й невтручання в інтен~·ивне соціа.·тьнс 

життя. безсумнівно, стрим~10ть зростання жіночої ·ночинності. Але 

тенденція подальшої емансипації жінки. більш активне її включення 

у матеріальний і духовний процес життєдія.'Іьності. рі:ші соціа.1ьні 

мікрогрупи. у тому чис.1і ·1 антисуспільною спрямованістю. ведуть 

до соціального перетворення жіно':Іої природи. до дефор.,tації і .;:t:е

мора.'Іізації особи. Як ре·3у,1ьтат - зростання жіночої агресивності. 

корисливості. різкості. схютьності вирішувати життєві nроблбІИ за 

допо~югою ·шочину. І хоча питоl\Іа вага· жіночої 3!'ючинності Іали
шається відносно_неве.1икою. однак вона змінюється і кі.'1Ь.кісно. 1 

якісно . 

Отже. 3лочинна поведінка жінки. як і їі правомірна повс-
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дінка. обу~юв.ГІені не її біологічною стапю. а соціальними умовами. 

Наше жипя недооконале і не сприяє тільки законопаслушній пове

дінці. Як покюують численні приклаДи. жінка все біпьше засвоює ті 

фор~ш суспі.ГІьної поведінки. які раніше були прерогативою чолові

ків. Негативні стандарти поведінки. які хара11.1ерні для чоповіків

зпочинuів (зповЖивання спиртними напоями, наркотиками, парази

ТИЗJ\С аморальність, бездуховність тощо), стають все бі.rrьш прита

манними 1 жінці-злочинниці. 

Таким чином, сугубо біологічні особлцвості жінок (у порів

нянні з чо)ювіками), визначаючи або у деяких випадках обме)h)'ЮЧИ 

кіпькісно-якісні показники окремих видів злочинів, самі по собі не 

виступають у ро.ГІі причин їх скоєння. Розглядати феномен жіночої 

злочинноСті (як і її незначну поширеність) тільки через призму її 

біологічної обумовленості навряд чи правильно. Це ~шло що дає для 

розу~Ііння злочинності серед жінок і для організації боротьби з цим 

негативНИJ\І явищем . 

У кримінологічній літературі (Антонян Ю.М.. Голод

нюк М.М .. Крупка Ю.М .. Серебрякова 8.0., Явчуновська Т.М. та 
ін . ) відзначається. що головними негативНИJ\ІИ явищами. з якими 

пов· язана жіноча злочинність та її постійне зростання. виступають: 

а) інтенсивна ~-часть жінок у суспі.ГІЬному виробництві: б) істотне 

послаблення основних соціальних інститутів (у першу чергу сім'ї): 

в) напруга в суспіпьстві. поява КО}!фліктів і ворожнечі \tіж людьми: 

г) поширення таких явищ. як п'янство. алкоголізJ\с аJ\юралізм, нар

КО\tанія. проституція . психопатія. бродяжництво. паразитизl\І. ци

ніз.\1. глуl\І над людиною. 1\.~·.ГІачне право тощо. 

ЕJ\tансипація. поступове вті.11ення у жипя демократичних 

принципів та ;rсякі інШі соціальні обставини потягли ·3а собою бі.1ьш 

активну учасн жінок у суспі.11>ному виробництnі і громадськііі .Jія

льності. У багатьох галузях народного госnо.::щрства. науки. цо

ров'я. мистецтва. культури. освіти тощо жінки скпадають персважну 

більшість. ЧиJ\tаЛО жінок займають різні керівні посади. а в останній 

час ·>росла їх чисс"тьність у підприошиuтві і бізнесу . Відомо. що со

uіалі3ація с"Іюдини ційснюється '!ере·; засвоєння і сприйняття ~:~ею 

певних ·;аконів. ~юральних вІшог. систсJ\ш цінностей Зло. насильс

тво. порнографія. бенухавність перетворились 'у буденні явища і 
процеси і незрідка превапюють над ·;аконослухняністю. ~-~tані :шом. 

справедливістю. добротою. скромністю. гідністю. Ра10~1 ·; тим бага
то жінок виконують ТЯЖІ\~-- ~1алокваліфіковану роботу. Непрестиж

ність праці. відсутнісіь належної освіти і кваліфікації. безробіття. 
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недостатюи штелеJ,:туальний рiвень. соцiальна · бс'Шсрспективнiсть. 

сiмейно-побутовi негаразди негативно вшш~ають на фi·щчний i пси
:хiчний стан жiнок. Провокуючим Е: становище жiнки 1 ~шлозабезпе

чени:х i незабезпечених сiмей. члени яких часто i саыi безробiтнi . 

. Сiм ' я глибоко впливае на формування особистостi жiнки. ·11 
поведiнки -' як позитивно!, так i негативно!. lсН)'Е: причинна залеж

нiсть мiж сiмейним неблагополуччям i характеристикою особИ май
бутнiх злочинниць. 70% дiвчат-злочинниць - 3 нсб.'lагополучню; 

сi~1ей, 5%- круглi сироти, 80% - до 1асудження нiде не . вчилИся i 
не працювали. Деякi в своi' 17-18 рокiв мають тiльки декiлька класiв 
освiти або тiл:ьки у колонii навчаються читати (8. 13). Розлад ciм ' i'. 

особливо пiсля засудження жiнки до лозбавлення вотri . - це особис

та траrедiя, яка часто веде до й десоцiалiзацii. деградацi-1 i зл:очин
ностi. 

Жiнки набагато вразливiшi до тих змiн, якi негативно впли 

вають безлосередньо на виробничу i сi~1ейно-побутову сфери. Дже

рело~l бiльшостi злочинiв у цих сферах е поriршення \!атерiального 

становища i конфлiктнiсть , що виникае 3 повсякденних ~liжособис

тих стосункiв. Бутт>~ 'i свiдомiсть спiввiдносяться тут у дi<1л:ектичнiй 

сдностi. 

Споживацтво. iнфантитriЗI\1, насильство. алкогопiзы . 

л'янство , наркоманiя, аморалiзм, проституцiя. бро.1ЯЖництво . жсб

рацтво . психологiчнi i соматичнi захворювання та iншi негативн i 

явища , на жаль, все бiльш уражають жiнку . Жiноча злочиннiсть стае 

переважно алкоrол:iзованою i ·наркотюованою (9) . Не треба викшо
чати й свiдо~rУ злочинН)· дiял:ьнiсть ·щiсних рецидивiсток i злочин

·ниць-црофесiоналок. 

Попсрсдження Жiночо·i злочинностi - невiддi.'IЬН3 частина 

сиетеми попсрсдження злочинностi в·шга.rтi. хоча вона \laE: свою спс
цифik·у. Головну роль у й попсрсдженнi вiдiграють соцiально

економiчнi. 1\.·ультурно-виховнi. органiзацiйно-управ.rтiнськi та iншi 

заходи. якi е основою для оптимального вирiшення проблсi\IИ спо.rт:.· 

чення суспiльних. виробничи:х i сi\IСЙно-побутdвих iнтсресiв жiнок 
;:щя 1аrальносоцiа.r1ьного попередженЩJ 1.rючинностl. 

Соцiа.rтьно-кримiно.rтогiчне поперсдження жiночоi· '\.lО'tинно 

стi виходить з тих обставин . якi i:-i детермiнують особи 1.'1очинниuь . а 

тому ~tac певнi особл:ивостi . Важ:шва роль у р<~.J.ика :<ьно~fУ ·шсн 

шеннi жiноЧоi' ·3.rточинностi на:1ежить передбачснню i свосчасному 
1апобiганню виникнення i паширения крю1iногснни:х явищ_ що .1С 

термiнують щочиннiсть жiнок. Обмеження й усунення кри~liноген-
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ного ciiiiCiiнoro нсб:lаrопо,l\ЧЧЯ. вiкпшностi. вп.1иву крИil1iна.1ьноi 

субl\ультурн: а.lкоrолi·шу. нщжо\JiШi'l. 6е·;доrля.1носп дпей. бродя

жшщтва тощо - шлях .10 скорочсннн жiночо! ·1лочннностi. 
{Н;1ИВi.1У<ЫЬШl робОТ<I ПО ·1aпoбir<:IHHIO '\.'IОЧИНiВ '\ боку ЖiHOI\ 

по сутi не вiJрi·mяЕТься вi.1 тar,oi ж дiяльностi серед чо:1овiкiв. але 

т~-т Е своя специфiка. Ця робота повинна о:хоплювати тi сфсри жит

ТЕJiяльностi жiнок у яки:х фор\Iуються lx негативнi риси i якi най
частiшс вик.1икають намiр вчltНити 3:ючин. Цс - ci:-.( я. побут. ви
рьбництво. Мета О>аnобiжни:х ·1ахщiв - усунути тi у~юви. якi слри

яють виникнснню починноi· \ютивацii'. i споиукати особу .10 добро
вi.lьноi' вiJ\юви вiд злочинноi· .1iя,1ьностi. 

Д:lЯ поперсджсння нс·1акiнчсних З.lОЧИhiв '\дiйснюються за

ходи: а) спонукання .10 добровi.1ьноi· вi;щови вi.1 про.J.овжсння з_;ю
чину·. 6) обсрежностi : ·якi створюють У-'ЮВИ. що вк1ючають продов

жсння 'J:ючи~: в) активного втручання. тобто оперативне припи

нсння р03ПОЧаТОГО 'JЛОЧИ~· (2). 
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ · 

В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУ'ДАРСТВАХ 

В рюныс периоды вре~1сни в ·шрубсжны.\ странах особое 

вюшаннс у.1слялось тающ юпсгория\1. как прсстуn.1снис 11 наюва
НJIС. Со вро1снсч в ~сдрах ШJ\ЫI половиого права сфор~шровались 

два т<~чешш (направ,~еюсi). к;тор~1с в пое:1сдующс\t оформн.~ись в 
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