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ГРУПОЮ  
 

Висвітлено деякі аспекти розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою. 

Акцентовано увагу на ролі і місці обстановки вчинення зазначених кримінально-караних діянь у 

системі елементів їх криміналістичної характеристики. 

Автор наголошує на тому, що обстановка вчинення злочину – це широке поняття, що 

включає ряд елементів, які характеризують середовище, в якому вчинюється суспільно-небезпечне 

діяння. Поміж них обов’язково необхідно виділяти час, місце і умови вчинення злочину, що мають 

значення для його повного дослідження. Місце вчинення злочину слід досліджувати з різних бо-

ків. Зокрема, з однієї сторони, як географічне поширення досліджуваного кримінально караного 

посягання, з іншої – конкретне місце його вчинення. Місце вчинення сутенерства є частиною по-

дії. Воно містить великий об'єм відомостей щодо способу скоєння кримінального правопорушен-

ня, певних даних про особу злочинця. 
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Постановка проблеми. Криміналістична характеристика будь-якого криміна-

льного правопорушення складається з ряду елементів. Усі вони мають певні кореляційні 

зв’язки один між одним. У той же час, суспільно-небезпечні діяння вчиняються завжди 

за певних умов часу та простору. Тому обов’язковим елементом вказаної категорії буде 

обстановка вчинення злочину. Дослідження зазначеного елементу надасть змогу побу-

дувати дієву криміналістичну характеристику, адже сукупність умов надасть змогу 

створити більш сталі кореляційні зв’язки між усіма іншими її складовими. Тому ство-

рення функціональної методики розслідування сутенерства, вчиненого групою осіб, ви-

магає дослідження цього питання. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-

дженням обстановки вчинення злочину займалися такі відомі науковці, як В. П. Бахін, 

Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, А. В. Дулов, А. В. Іщенко, О. Н. Колесніченко, 

В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, Є. Д. Лук’янчиков, М. І. Порубов, М. В. Салтевський, 

Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, Л. Д. Удалова, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та 

інші. Та в їх працях не розглядалися обстановка вчинення як елемент криміналістичної 

характеристики сутенерства, вчиненого організованою групою. 

Метою даної статті є дослідження обстановки вчинення сутенерства, вчиненого 

організованою групою. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що О. В. Сіренко наголошувала 

на тому, що обстановку вчинення злочину більшість вчених розуміють як сукупність 

різного роду об’єктів, що взаємодіють між собою, об'єктів, явищ та процесів, що харак-

теризують умови місця і часу, речові, природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші 

умови навколишнього середовища, особливості поведінки непрямих учасників проти-

правної поведінки, психологічні зв'язки між ними та інші обставини об'єктивної реаль-

ності, що склалися (незалежно або по волі учасників) у момент злочину, які впливають 

на спосіб і механізм його вчинення, що проявляються у різного роду слідах, що дають 

змогу будувати висновки про особливості цієї системи та змісту злочину [19]. У свою 

чергу, В. І. Куликов визначив її як обмежену просторово-часовими рамками конкретної 

події злочинну систему, що включає в себе матеріальні (природні та техногенні) та соці-
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ально-психологічні елементи, що оточують злочинця, та навмисно обраної, пристосова-

ного для них середовища, в якому вчиняється злочинне діяння, і який впливає на форму-

вання усіх його структурних елементів, що детермінує характер поведінки співучасників 

злочину, а також обумовлюючу методику розслідування [11, с. 45]. Аналізуючи наведені 

твердження, слід вказати те, що в них наголошується на певному детермінізмі понять. 

Тобто вказується на важливість окремих складових обстановки вчинення злочину. 

З іншого боку, І. М. Букаєва визначила досліджувану категорію як форму взає-

мозв’язку фізичного та соціального середовищ у реалізації механізму злочинів, що фор-

мує об’єктивні закономірності їх функціонування, розвиток злочинних намірів або від-

мови від злочинів і є системою протиправної поведінки, за закономірностями якої на 

основі комплексу слідів створюється ретроспективна модель злочинів у процесі її розс-

лідування, виявляються внутрішні зв’язки, умови та причини злочинів, обумовлюються 

прийоми застосування криміналістичної техніки, тактики й методики розслідування [4, 

с. 47]. У той же час, найбільш стислим та ємним визначенням досліджуваного поняття 

відзначився М. Х. Валеєв, який висловив думку щодо існування наступних складових 

обстановки вчинення злочину: місце, час, об’єкт, предмет вчинення посягання, склад 

співучасників та характер їх взаємовідносин з потерпілим і іншими особами, а також 

матеріальні елементи оточуючого середовища [5, с. 21]. 

Доречною також є позиція, згідно якої обстановка на місці злочину є частиною 

обстановки злочину, яка, крім матеріальної обстановки, включає поведінку учасників 

події, психологічні стосунки між ними та ін.[2, с. 139-140]. А вже О. О. Астахова на ос-

нові проведеного дослідження зробила висновок, що для фахівця-криміналіста зазначена 

наукова категорія є важливим джерелом, яке важко відтворити з метою отримання 

об’єктивної первинної інформації про подію злочину та особу злочинця, яка його вчини-

ла. Для кримінолога – вона є вихідним матеріалом для розробки і запровадження 

профілактичних заходів та запобігання злочинам. Для особи, яка застосовує закон, пред-

ставляє інтерес: з позиції загальної теорії складу злочину; в індивідуалізації суспільно 

небезпечного діяння; у розмежуванні злочину від іншого аналогічного правопорушення; 

у розмежуванні суміжних злочинів; для з’ясування умов кримінальної відповідальності; 

з позиції необхідності характеризувати самі (конкретні) зовнішні ознаки суспільно не-

безпечного діяння; з позиції характеристики умов вчинення суспільно небезпечного 

діяння (тобто в яких умовах відбувається суспільно небезпечне діяння) [1, с. 90]. 

Говорячи про конкретні складові цієї категорії, нам здається найбільш прийнят-

ним наступне твердження: обстановка вчинення злочину поєднує такі елементи, як: 

місце вчинення злочину; час вчинення злочину; людину; матеріальні предмети; природ-

но-кліматичні і деякі інші фактори [6, с. 13]. У розрізі дослідження сутенерства 

М. В. Куратченко вказував на те, що обстановка вчинення злочину – це широке поняття, 

що включає ряд елементів, які характеризують середовище, в якому вчинюється сус-

пільно-небезпечне діяння. Поміж них обов’язково необхідно виділяти час, місце і умови 

вчинення злочину, що мають значення для його повного дослідження. На думку автора, 

їх послідовний розгляд у розрізі вивчення сутенерства та втягнення особи в заняття про-

ституцією, допоможе в комплексній побудові його криміналістичної характеристики. 

Місце вчинення злочину слід досліджувати з різних боків. Зокрема, з однієї сторони, як 

географічне поширення досліджуваного кримінально караного посягання, з іншої – кон-

кретне місце його вчинення. Місце вчинення сутенерства та втягнення особи в заняття 

проституцією є частиною події. Воно містить великий об'єм відомостей щодо способу 

скоєння кримінального правопорушення, певних даних про особу злочинця [13, с. 238]. 

Тобто будемо вести мову про окремі її складові. Говорячи про місце учинення су-

тенерства організованою групою, зазначимо наступне. Так, деякі науковці при дослідженні 

злочинів проти моральності визначали наступні місця їх вчинення: 1) розважальні заклади 

– 16 % (з них: нічні клуби – 10 %, кафе – 1 %, бари – 2 %, ресторани – 3 %); 2) спортивно-

оздоровчі комплекси – 36 % (з них: сауни – 22 %, масажні кабінети – 3 %, салони краси – 

2 %, фітнес-клуби – 3 %, оздоровчі центри – 6 %); 3) місця відпочинку і проведення віль-

ного часу – 28 % (з них: бази відпочинку – 4 %, готелі – 9 %, «зйомні» квартири – 15 %), у 

тому числі й закордоном; 4) місця проживання «замовника» – 4 % (з них: квартири – 2 %, 

будинки – 1 %, дачні кооперативи – 1 %); 5) транспортні засоби – 9 % (з них: легкові (6 %) 

або вантажні (3 %) автомобілі); 6) відкрита місцевість – 4 % (з них: парки – 1 %, сквери – 

1 %, лісосмуги – 2 %); 7) підсобні приміщення – 3 % (з них: фотостудії – 1 %, гаражі – 1 %, 

інше – 1 %) [3, с. 259]. 
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Інші, у свою чергу, визначали такі як: місця проживання (з них: приватні будинки 

– 12 %, квартири – 13 %, дачні кооперативи – 8 %) – 32 %; місця роботи – 7 %; відкрита 

місцевість (з них: вулиці – 1 %, парки – 1 %, шосе – 9 %) – 11 %; транспортні засоби (з 

них: легкові – 4 % або вантажні автомобілі – 17 %) – 21 %; місця проведення дозвілля й 

відпочинку (з них: розважальні заклади – 3 %, бази відпочинку – 4 %, готелі – 8 %, бари 

– 1 %, ресторани – 3 %) – 19 %; спортивно-оздоровчі комплекси (з них: оздоровчі центри 

– 1 %, сауни – 7 %, масажні кабінети – 2 %) – 10 % [14, с. 58]. 

З приводу втягнення неповнолітнього в заняття проституцією В. О. Лазарєв ви-

значає такі можливі місця вчинення досліджуваного правопорушення: 1) розважальні 

заклади – 29 % (з них: нічні клуби – 22 %, кафе – 2 %, бари – 1 %, ресторани – 4 %); 

2) місця проведення вільного часу – 42 % (з них: бази відпочинку – 23 %, готелі – 6 %, 

«зйомні» квартири – 13 %); 3) місця проживання «замовника» – 8 % (з них: квартири – 

3 %, будинки – 4 %, дачні кооперативи – 1 %); 4) відкрита місцевість – 14 % (з них: пар-

ки – 4 %, сквери – 1 %, лісосмуги – 9 %); 5) підсобні приміщення – 7 % (з них: фотосту-

дії – 3 %, масажні салони – 3 %, інше – 1 %) [15, с. 227]. 

На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було визна-

чено наступні місця вчинення сутенерства організованою групою: 

1) заклади відпочинку – 21 % (з них: нічні клуби – 14 %, кафе – 2 %, бари – 3 %, 

ресторани – 2 %); 

2) заклади проведення вихідних чи відпусток – 42 % (з них: бази відпочинку – 

17 %, готелі – 11 %, «зйомні» квартири – 14 %); 

3) заклади для занять спортом та оздоровлення – 18 % (з них: спа-салони – 10 %, 

масажні кабінети – 2 %, оздоровчі центри – 6 %); 

4) місця проживання «клієнта» – 6 % (з них: квартири – 3 %, будинки – 1 %, да-

чні кооперативи – 2 %); 

5) транспортні засоби – 5 % (з них: легкові (3 %) або вантажні (2 %) автомобілі); 

6) інші місця – 8 %. 

Слід наголосити на тому, що дослідження місць вчинення означеного аспекту 

сутенерства працівниками поліції сприяє визначенню напрямку пошуків інформації, а 

іноді й звуженню кола осіб, серед яких може виявитися злочинець [7, с. 5]. 

Розглядаючи час вчинення сутенерства організованою групою, слід наголосити 

на тому, що це певний відрізок часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне 

діяння і настають суспільно небезпечні наслідки. Він є обов’язковою ознакою складу 

конкретного злочину в тих випадках, коли його зазначено в законі як ту чи іншу частину 

року, місяця, тижня або доби»[9]. 

У свою чергу, В. Б. Малінін зазначає, що місце і час вчинення злочину має зна-

чення для визначення обстановки, виходячи із розуміння простору як органічної їх єдно-

сті, коли ні час, ні територія не можуть існувати один без одного (в одних випадках вони 

дозволяють виділити значиму саме в кримінально-правовому значенні ділянку обстано-

вки, в інших ‒ вони утворюють просторово-часові межі, у межах якої існує принципова 

для кримінального права залежність суспільної небезпечності діяння від обстановки йо-

го вчинення) [16, с. 477]. 

З цього приводу М.В. Салтевський наголошував, що типовими питаннями, що 

вирішуються слідчим на досудовому розслідуванні, є такі: період часу, за який особа 

могла вчинити злочин; наявність певних професійних здібностей злочинця; неправди-

вість заяви про алібі; використання злочинцем транспорту і місце його проживання 

[18, с. 49-51]. З приводу часу вчинення сутенерства організованою групою доречною 

буде позиція А. Г. Васіліаді, який акцентував увагу на тому, що місце і час вчинення 

злочину мають значення для визначення обстановки, виходячи із розуміння простору як 

органічної їх єдності, коли ні час, ні територія не можуть існувати одне без одного. Це 

судження знаходить підтримку у юридичній літературі, а також з аналізу кримінальних 

справ, із 20% вивчених справ і свідчить, що в одних випадках вони дозволяють виділити 

значиму саме у кримінально-правовому відношенні ділянку обстановки, в інших ‒ вони 

утворюють просторово-часові кордони, у межах яких існує принципова для криміналь-

ного права залежність суспільної небезпечності діяння від обстановки його вчинення 

[6, с. 16]. 

На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було встано-

влено, що періодичність вчинення сутенерства організованою групою залежить від часу 

доби наступним чином: близько 7 % вчиняються вранці (з 6 до 12 години); 14 % – удень 
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(з 12 до 18 години); 42 % – увечері (з 18 до 24 години); 37 % – вночі (з 1 до 6 години). А 

відповідно критерію пори року, вказані дії вчиняються влітку у 22 % випадків; восени – 

25 %; взимку – 21 %; навесні – 32 %. 

Слід розуміти, що не лише важливо вивчати час та місце вчинення, але й дослі-

джувати умови, що сприяють визначенню напрямку пошуків інформації, а іноді й зву-

женню кола осіб, серед яких може виявитися злочинець. З огляду на це нам необхідно 

дослідити та визначити умови, що сприяють вчиненню сутенерства організованою гру-

пою. Так, Г. Г. Зуйков загалом серед умов злочинної діяльності визначив наступні: без-

посередню причину вчинення злочину; умови, що сприяли дії безпосередньої причини в 

конкретному злочинному посяганні; обставини, що сформували безпосередню причину; 

умови, що сприяли дії факторів, що сформували безпосередню причину [8, с. 5].  

Зі свого боку В. В. Кузнецов акцентує увагу на таких умовах вчинення злочинів 

проти громадського порядку та моральності: складнощі, що виникають під час відмежу-

вання таких злочинів від схожих адміністративних правопорушень та інших суміжних 

злочинів; прогалинами в застосуванні матеріального та процесуального права; відсут-

ність реальних потерпілих від злочинів [10, с. 1].  

У свою чергу, М. В. Куратченко визначив наступні характерні особливості місць 

вчинення сутенерства: характеризуються обмеженим колом очевидців (у даному місці в 

більшості випадків відсутні ті особи, які не користуються послугами проститутки); роз-

ташовуються за місцем проведення вільного часу та відпочинку громадян (сауни, готе-

лі); характеризуються обмеженою можливістю доступу (власник, клієнти, проститутки) 

[12, с. 82]. 

А вже В. О. Лазарєв наголосив на тому, що місця вчинення втягнення неповно-

літнього в заняття проституцією та сутенерства мають наступні характерні особливості: 

характеризуються обмеженим колом очевидців; розташовуються за місцем проведення 

вільного часу та відпочинку громадян (сауни, готелі); характеризуються обмеженою 

можливістю доступу (власник, клієнти, проститутки) [15, с. 228]. 

Наприкінці зазначимо, що К. Ю. Назаренко в результаті анкетування працівни-

ків поліції виділила наступні умови, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних зі 

створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом: розповсюджене рекламуван-

ня надання інтимних послуг через рекламу у ЗМІ, мережах Internet або мобільні телефо-

ни (93 %); приховане (замасковане) місце розташування місць розпусти (89 %); широкий 

спектр інтимних послуг із гнучкою фінансовою політикою або наявність «товару» будь-

якої цінової категорії (62 %); знаходження замовника у стані алкогольного (81 %) чи 

наркотичного (6 %) сп’яніння; значний кримінальний досвід роботи злочинців у сфері 

надання інтимних послуг – «секс-бізнесу» (32 %) та ін. [17]. 

Висновки. Констатуючи вищенаведене, слід вказати, що обстановка вчинення 

сутенерства організованою групою має важливе значення в структурі криміналістичної 

характеристики. Складовими елементами визначеної наукової категорії є місце вчинен-

ня, час та умови. На основі дослідження матеріалів кримінальних проваджень нами було 

визначено наступні місця вчинення сутенерства організованою групою: 1) заклади від-

починку (з них: нічні клуби, кафе, бари, ресторани); 2) заклади проведення вихідних чи 

відпусток (з них: бази відпочинку, готелі, «зйомні» квартири); 3) заклади для занять спо-

ртом та оздоровлення (з них: спа-салони, масажні кабінети, оздоровчі центри); 4) місця 

проживання «клієнта» (з них: квартири, будинки, дачні кооперативи); 5) транспортні 

засоби; 6) інші місця. Періодичність вчинення сутенерства організованою групою зале-

жить від часу доби наступним чином: близько 7 % вчиняються вранці (з 6 до 12 години); 

14 % – удень (з 12 до 18 години); 42 % – увечері (з 18 до 24 години); 37 % – вночі (з 1 до 

6 години). А відповідно критерію пори року, вказані дії вчиняються влітку у 22 % випа-

дків; восени – 25 %; взимку – 21 %; навесні – 32 %. Також важливе значення мають умо-

ви вчинення досліджуваного кримінального правопорушення. 
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SUMMARY 

Buzhdyhanchuk Ye. Yu. Situation of crime as an element of forensic description of pimp-

ing committed by organized group. The article deals with some aspects of the pimping investigation by 

an organized group. The crime situation as the element of the criminalistic characteristic of this offence is 

examined, and its relation with other elements is examined too. 

The author emphasizes that the crime scene is a broad concept that includes a number of ele-

ments that characterize the environment in which a socially dangerous act is committed. They must al-

ways identify the time, place and conditions of the crime that are relevant to his full investigation. The 

crime scene should be investigated from different directions. In particular, on the one hand, as the geo-

graphical spread of the investigated criminal offense, on the other - the specific place of its commission. 

The location of the pimping is part of the event. It contains a large amount of information about the mode 

of commission of a criminal offense, certain data about the identity of the offender. 

On the basis of the investigation of materials of criminal proceedings the author has identified 
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the following places of committing pimping by an organized group: 1) recreation establishments (of 

which: night clubs, cafes, bars, restaurants); 2) weekend or vacation establishments (of which: recreation 

centers, hotels, "rental" apartments); 3) facilities for sports and wellness (of which: spas, massage rooms, 

wellness centers); 4) the place of residence of the "client" (of which: apartments, houses, holiday coopera-

tives); 5) vehicles; 6) other places. 

It has been noted that the frequency of pimping by an organized group depends on the time of day as 

follows: about 7% are done in the morning (from 6 to 12 hours); 14% - in the afternoon (from 12 to 18 hours); 

42% - in the evening (from 18 to 24 hours); 37% - at night (1 to 6 hours). And according to the criterion of the 

season, these actions are performed in the summer in 22% of cases; in the fall - 25%; in winter - 21%; in the 

spring - 32%. Also important are the conditions of the criminal offense under investigation. 

Keywords: organized group, prostitution, pimping, investigative (search) action, criminalistic 

characteristic, crime situation, special knowledge. 
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  

У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

Досліджено криміналістично значущі особливості способів учинення злочинів у сфері ту-

ристичної діяльності. Приділено увагу описанню способів, з’ясуванню їх особливостей, визначен-

ню факторів, які впливають на їх формування, на підставі чого здійснено їх систематизацію. Усі 

варіанти злочинних дій, що вчиняються у сфері туристичної діяльності, зведено до трьох груп: 

1) дії, пов’язані зі створенням умов, необхідних для безперешкодного відкриття туристичного 

бізнесу; 2) незаконні дії, пов’язані з намаганням організувати успішне функціонування туристич-

ної діяльності та отриманням надприбутків; 3) дії, які вчиняють під прикриттям туризму. 

Ключові слова: злочини, шахрайство, туризм, туристична діяльність, способи вчинення 

злочину. 

 

Постановка проблеми. Із розвитком туризму поширилися й випадки правопо-

рушень, пов’язаних із туристичною діяльністю або вчинених під прикриттям туризму. 

При цьому злочинні дії у сфері туристичної діяльності можуть бути вчинені як із боку 

справжніх суб’єктів туристичної діяльності, так і з боку фіктивних підприємств, а також 

осіб, які супроводжують угоди щодо туристичного обслуговування. Нерідко дуже скла-

дно відрізнити кримінальне правопорушення від цивільно-правового делікту, особливо у 

випадку маскування під легальну господарську діяльність. Якщо працівники правоохо-

ронних органів не володіють інформацією щодо основних способів, за допомогою яких 

вчиняють злочини зазначеного виду, гарантувати успіх не завжди можливо, оскільки 

розслідування за таких умов здійснюється в умовах інформаційної недостатності.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Спосіб 

вчинення злочину є центральним елементом механізму злочину і неодноразово був 

об’єктом дослідження в наукових працях Р. С. Бєлкіна, С. М. Зав’ялова, Г. Г. Зуйкова, 

В. О. Образцова, М. В. Салтевського, М. П. Яблокова та інших вчених. Щодо безпосере-

дніх способів вчинення злочинних дій у сфері туристичної діяльності слід зауважити, що 

такі дослідження було проведено лише в межах кримінально-правових та кримінологіч-

них аспектів. Так, найбільше зацікавлення виявили до цієї проблематики 

А. В. Андрушко, О. А. Клименко, А. І. Нестерова, Л. М. Томаневич, які намагалися гру-

пувати злочинні дії у сфері туризму та надали їм кримінально-правову характеристику. 

У криміналістичному розумінні вперше визначила та систематизувала типові 
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