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МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Сучасний етап розвитку правової системи 
України характеризується кардинальними зміна-
ми, що відбуваються під впливом інтеграційних 
процесів у державі на шляху до громадянського 
суспільства. Зміна ідеології приводить до необхід-
ності впровадження в національну правову куль-
туру нових ідеалів та цінностей, котрі зумовлю-
ють реформування вітчизняного законодавства. 
За цих умов виникає потреба в розробці нових 
методологічних підходів, які б дозволили розгля-
дати право як один із найважливіших елементів 
соціальної, духовної та моральної безпеки люд-
ського буття.

Застосування аналізу сенсів буття, розумін-
ня, ті інтеріорізації соціальної норми визначає за 
перспективний так званий когнитивний підхід, 
згідно якому моральний стан та оцінка норми ін-
дивідом, суспільством, соціальною групою чи/або 
спільнотою визначають ефективність стану захи-
щеності моральності, фізичної та психічної скла-
дової кожної людини.

Дослідження кримінально-правової охорони 
моральності як соціально та історично детермі-
нованого явища антропогенезу є складним про-
цесом щодо вивчення історичних витоків таких 
злочинів, особливостей формування сучасної кон-
цепції кримінально-правової охорони та перспек-
тив удосконалення відповідних норм. Наявність 
численних наукових позицій, які іноді є проти-
лежними з приводу окремих дискусійних питань 
щодо регламентації кримінально-правової охоро-
ни громадського порядку та моральності, вказує 
як на актуальність проблематики, так і на значні 
ускладнення у процесі кваліфікації злочинів, які 
посягають на відповідні об’єкти.

Світовий досвід свідчить, що кримінальні 
правопорушення проти моральності, як прави-
ло, пов’язані із проституцією та азартними ігра-
ми, розповсюдженням порнографії, та різними 
іншими консенсуальними сексуальними право-
порушеннями, такими як сексуальний садизм, 
розпуста, блуд, бігамія. Залежно від пануючої се-

ред законодавців релігії та сенсів моральності та 
аморальних вчинків серед пересічних громадян, 
змінюється рівень толерантності у суспільстві та 
пороги криміналізації.

Характеристикам злочинів проти мораль-
ності були присвячені праці таких учених, як:  
Ю. Антонян, В. Голіна, Б. Головкін, Н. Горб,  
Я. Гілінський, В. Грищук, І. Даньшин, С. Денисов,  
А. Долгова, О. Дудоров, О. Ігнатов, В. Кудряв-
цев, Н. Кузнєцова, В. Кузнецов, В. Навроцький,   
В. Одайник, Р. Осокин, О. Рябчинська, А. Савчен-
ко, П. Сердюк, О. Соловей, М. Хавронюк, А. Ша-
лагін, Т. Шевчук та ін

Закони, що регулюють суспільну моральність, 
іноді піддаються критиці як такі, що сприяють 
"кризі надмірної криміналізації". Надмірною 
криміналізацією вважається ситуація, за якою 
закони, що регулюють суспільну моральність, мо-
жуть призвести до значного ресурсного переванта-
ження правоохоронних органів та судів.

Саме кримінально-правові заборони кореспон-
дують із поширеністю дозволу на злочинну пове-
дінку чи на зловживання правом серед населення 
[1]. Норми з подвійною превенцією, злочини без 
жертв, мета покарання є підтвердженням цієї 
тези, оскільки превентивна функція останніх є 
аддитівною, а не основною. Відповідність кримі-
нально-правової заборони оцінці такої заборони 
у населення робить закон ефективним, в іншому 
разі справа йде про розповсюдження аномії і пра-
вового хаосу, що відображується як у правовому 
нігілізмі населення, так і в революційній цільо-
спрямованності нормотворчих дій керуючої еліти 
[2] на управління суспільством з метою задоволен-
ня власних потреб.

Значення моральності полягає в тому, що вона 
виступає умовою, що дозволяє суспільству збе-
рігати життєво важливі підвалини безпекового 
життя, норми, що утворилися в межах певного 
історичного розвитку. Розглядаючи моральну 
безпеку суспільства як стан захищеності духовно-
го  та соціального здоров’я населення, слід пого-
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дитися з твердженням, щодо того, що основними 
елементами моральності як об’єкту криміналь-
но-правової охорони виступають:

1) безпека (збереженість) історико-культурної 
спадщини як сукупності найбільш: значимих ма-
теріальних носіїв духовності, що являє собою ре-
зультат дії системи організаційних, юридичних і 
інших заходів, спрямованих на недопущення зни-
щення, руйнування або пошкодження культур-
них цінностей, їхнього незаконного обігу у вигля-
ді протиправного переходу права власності;

2) безпека моральних основ суспільства як си-
стема захисту від руйнування національного мен-
талітету українського народу у вигляді моральних 
основ нації, заснованих на них традицій і звичаїв, 
уявлень про справедливість, добро і рівність тощо;

3) релігійна безпека особистості і суспільства 
як стан політико-правової захищеності і соціаль-
ної стабільності релігійних відносин, у тому числі 
свободи совісті і віросповідання, невтручання дер-
жави та будь-кого у справи церкви, неприпусти-
мість поширення в Україні деструктивних куль-
тів, діяльності тоталітарних сект тощо [3; 4, 173].

Аналіз складів злочинів, передбачених Розді-
лом ХІІ Особливої частини КК України, свідчить 
про те, що моральність є самостійним об’єктом 
кримінально-правової охорони. Поняття мораль-
ності в науці кримінального права є ще недостат-
ньо чітко сформоване, а тому це призводить до на-
явності значної кількості його трактувань з боку 
вчених криміналістів, що не завжди є сприяє пра-
вильному розумінню при правозастосуванні. 

Безпосередні об’єкти складів злочинів проти 
моральності, передбачені у Розділі ХІІ Особливої 
частини КК України, різняться між собою, оскіль-
ки посягають на різні сфери (аспекти) моральності 
як їх родового об’єкта. Фахівцями пропонується 
класифікація злочинів проти моральності (В.Куз-
нецов), що посягають на суспільні відносини в ча-
стині забезпечення:

а) безпеки духовного і культурного життя су-
спільства, його традицій  (статті 297, 298, 298-1 
КК України);

б) безпеки співжиття у суспільстві (статті 299, 
300 КК України);

в) безпеки укладу статевого життя (статті 301, 
302, 303 КК України);

г) безпеки розвитку неповнолітніх (ч. 2 ст. 299; 
ч. 2, 3 ст. 300; ч. 2, 4 ст. 301; ч. 3 ст. 302; ч. 3, 4  
ст. 303; ст. ст. 304 КК України). 

Моральність є самостійним об’єктом кримі-
нально-правової охорони, однак відповідні склади 
злочинів, що посягають на неї, розміщені не лише 
у Розділі ХІІ Особливої частини КК України, але 
й в інших розділах кримінального закону. Крите-
рієм віднесення злочинів до таких, що посягають 
власне на моральність, є те, що ними заподіюєть-
ся чи створюється загроза заподіяння шкоди не 

суспільним відносинам моральності, учасниками 
яких є конкретні особи, а відносинам моральності 
у суспільстві загалом. До статей, що містять скла-
ди злочинів проти моральності в інших розділах 
Особливої частини КК України можна віднести зо-
крема, ч. 1 ст. 161, ст. ст. 166, 188, ч. 3 ст. 307, ч. 3  
ст. 309, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317, ст. ст. 323 і 324.

Безпосередні об’єкти складів злочинів проти 
моральності, передбачені у Розділі ХІІ Особливої 
частини КК України, різняться між собою, оскіль-
ки посягають на різні сфери (аспекти) моральності 
як їх родового об’єкта.  Критерієм віднесення зло-
чинів до таких, що посягають власне на мораль-
ність є те, що ними заподіюється чи створюється 
загроза заподіяння шкоди не суспільним відно-
синам моральності, учасниками яких є конкрет-
ні особи, а відносинам моральності у суспільстві 
загалом. Але, оскільки моральність є об'єктивна 
і необхідна передумова збереження і подальшого 
поступального розвитку культури суспільства і 
його життєдіяльності, функцію кримінально-пра-
вової охорони моральності від злочинних пося-
гань за  Б.М.Одайником виконує в цей час наступ-
на система норм кримінального закону:

1) норми, покликані забезпечити збереження 
пам'яток – об'єктів культурної спадщини як мате-
ріальних втілень або виразників духовності укра-
їнського народу: контрабанда (ст. 201 КК Украї-
ни); знищення, руйнування або пошкодження 
пам'яток – об'єктів культурної спадщини та са-
мовільне проведення пошукових робіт на археоло-
гічній пам'ятці (ст. 298 КК України); знищення, 
пошкодження або приховування документів чи 
унікальних документів Національного архівного 
фонду (ст. 2981 КК України);

2) норми, що встановлюють злочинність діянь, 
які посягають на суспільну моральність, у тому 
числі норми, що визначають умови кримінальної 
протиправності деяких проявів так званої контр-
культури:

– ввезення, виготовлення, збут і розповсю-
дження порнографічних предметів (ст. 301 КК 
України);  створення або утримання місць роз-
пусти і звідництво (ст. 302 КК України); сутенер-
ство або втягнення особи в заняття проституцією 
(ст. 303 КК України); ввезення, виготовлення або 
розповсюдження творів, що пропагують культ на-
сильства і жорстокості (ст. 300 КК України); нару-
га над могилою, іншим місцем поховання або над 
тілом померлого (ст. 297 КК України);  жорстоке 
поводження з тваринами (ст. 299 КК України);

3) норми КК України про злочинні посягання в 
сфері релігійних відносин: порушення рівноправ-
ності громадян залежно від їх расової, національ-
ної належності або ставлення до релігії (ст. 161 КК 
України);

– пошкодження релігійних споруд чи куль-
тових будинків (ст. 178 КК України); незаконне 
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утримування, осквернення або знищення релі-
гійних святинь (ст. 179 КК України); перешкод-
жання здійсненню релігійного обряду (ст. 180 
КК України); посягання на здоров'я людей під 
приводом проповідування релігійних віровчень 
чи виконання релігійних обрядів (ст. 181 КК 
України) [3]. 

Загалом, проведений аналіз дає підстави ствер-
джувати, що практично всі злочини посягають 
додатково на суспільні відносини моральності. 
Однак, відносити злочини до таких, що посягають 
власне на моральність є можливим, якщо ними 
заподіюється чи створюється загроза заподіяння 
шкоди не суспільним відносинам моральності, 
учасниками яких є конкретні особи, а відноси-
нам моральності у суспільстві загалом, одній із 
їх сфер: безпеки духовного і культурного жит-
тя суспільства, його традицій; безпеки мирного 
співжиття у суспільстві; нормального укладу ста-
тевого життя; нормального розвитку неповноліт-
ніх. Аналіз системи злочинів проти моральності у 
КК України дає можливість для таких висновків:

Відомо, що  для сучасного етапу розвитку 
України особливого значення набувають філософ-
сько-правові проблеми державотворення, регулю-
вання суспільних відносин, раціональне забезпе-
чення процесу духовного розвитку суспільства, 
правового входження у світове співтовариство [5]. 
Упровадження в національну юридичну практику 
міжнародних стандартів прав людини, які закрі-
плені Конституцією та законами України, потре-
бує не тільки створення відповідного юридичного 
механізму, а й усвідомлення того, що права лю-
дини, її життєдіяльність є найвищою соціальною 
цінністю [6]. Не менш важливим є також розу-
міння того, що втілення прав людини в життя, їх 
захист можливі лише у стабільному суспільстві, 
на основі суворого дотримання законності та пра-
вопорядку. У зв'язку з цим зростає роль правової 
антропології, яка і дає можливість людиноцен-
тричного  розуміння  основ права [7], та, відповід-
но, центрального елементу безпекової складової 
духовного розвитку - злочинів проти моральності. 

Антропологічний вимір моральності як об’єк-
та кримінально-правової охорони необхідний для 
отримання нових знань у сфері що досліджується. 
У цьому випадку дослідник  проблем антрополо-
гічних сенсів  моральності повинен дати відповідь 
на такі питання: 

• Сенс та можливість руйнації міжособистіс-
них відносини в результаті застосування норм 
права щодо захисту моральності?  Так, напри-
клад, свобода інформації в мережі Інтернет дозво-
ляє віртуалізувати відносини з приводу надання 
сексуальних услуг за плату. Чи сприяє заборона 
віртуальної (перверсивної) проституції самореалі-
зації людини, її активності та свободам? Чи, мож-
ливо, така заборона непотрібна.

• Злочин – це кодифікована моральна заборо-
на. Чи замикається конкретна людська діяльність 
в жорсткі рамки обмежень, заборон чи ні? Які цін-
ності захищає нормативно-правовий акт у галузі 
моральності і чи включені в нього суто людські 
цінності, що мають певний сенс для безпеки осо-
би? Можливо, у суспільстві постправди моральні 
оцінки кримінального правопорушення стають 
іншими. Поширеність зловживань владою, злов-
живань правом (використання мережі Темного 
інтернет для незаконної торгівлі), примат доціль-
ності над законістю свідчать саме на кшталт вика-
заної точки зору.

• Чи сприяє нормативний текст заборони пра-
вопорушення проти моральності самоідентифіка-
ції особистості як духовно захищеної особи? Які 
почуття, емоції і оцінки може викликати даний 
текст права, що забороняє, наприклад, сексізм 
та культ жіночого тіла, за умов тотальної розпов-
сюдженості сексуальних девіацій? Враховуючи 
особливості сенсу норм, які регламентують від-
повідальність за жорстоке поводження з тварина-
ми, у майбутньому потребує з’ясування та оцінки 
суспільна думка з приводу культурного дозволу 
знущання над тваринами та підтримки  /негатив-
ної оці нки додаткової пеналізації відповідних 
злочинів проти моральності. 

• Будь-який законодавчий акт - є конструк-
ція, що містить опис відомих прийомів, процедур 
юридичної діяльності, правові знання. Захист мо-
ральнсті таким актом підвищує силу модально-
сті, когнитівності  поведінки. Відповідно,  сфери 
інтересу учасників кримінально-правових відно-
син, статусу учасників, прогнозований моральний 
стан суспільства в результаті застосування акту, 
доступність  та інтеріорізація правової заборони 
для правопорушника та правозастосовувача, обі-
знаність нею потерпілого; забезпечення та відпо-
відністьміжнародно визнаним та конституційним 
соціальним свободам, правам та гарантіям осо-
бистості повинні бути основним об’єктом аналізу 
при аналізі норм, що захищає моральність засоба-
ми кримінального права. Так, заборона азартних 
ігор чи азартних ігрових шахрайських практик 
(пирамідальні схеми) неможлива, оскількі масо-
вість бажання  заробити купу грошей «на халяву» 
робить вочевидь допустимою неефективність та-
ких заходів.

Вважається [8,9] що результатом реалізації  та-
кого підходу повинно стати утвердження безпеки 
духовності та зміцнення моральності у сфері ін-
формаційної діяльності, освіти та культури.

Поруч з цим поширення продукції, яка поши-
рюється з порушенням законодавства про захист 
суспільної моралі та несе загрозу фізичному, ін-
телектуальному та морально-психологічному 
стану дітей та молоді; інформаційні війни у со-
ціальних мережах та засобах масової інформації 
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тотальний когнітивний дисонанс, пов'язаний 
із негативним впливом суспільства постправ-
ди на  суспільну мораль, фізичний, розумовий 
чи морально-психологічний розвиток грома-
дян України; дозволеність, розповсюдженість 
та безкарність сексуальних та насильницьких 
перверсій; зловживання правом на інформацію 
маніпулювання  сенсами, обмеження моральної 
складової в освітньо-виховному процесі – ведуть 
до подальшої криміналізації та розповсюджен-
ня правопорушень проти моральності серед на-
селення України. Важливо й те, що нормативні 
акти проходять експертизу у Західних фахівців 
що належать до протестантського напрямку у 
християнстві.

Це призводить до проникнення у візантійську 
систему права  норм та заборон, що побудовані на 
іншій моралі, моралі пуризму та контролю, іншо-
му розумінні концепту верховенства права та спів-
відношення прав людини і держави.

Все частіше виникають ситуації, що у сфері за-
хисту суспільної моралі обмежується виконання 
відповідних юридичних приписів як результату 
конфлікту між забороною та сенсом її розуміння 
пересічним громадянином.

Це підтверджує необхідність подальшого нау-
кового пошуку відповідних розвідок у галузі ан-
тропологічного аналізу безпеки моральності як 
об’єкту кримінально-правового захисту.
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Анотація

Бойченко В. П. Моральність як елемент духовної 
безпеки та об’єкт кримінально-правової охорони. – 
Стаття.

Моральність суспільства розглядається з точки 
зору когнітивного антропологічного підходу як об’єкт 
кримінально-правової охорони та елемент духовної 
безпеки суспільства. Безпековий підхід до феномену 
моральності дозволив з’ясувати основні елементи дог-
матичного аналізу кримінальної заборони, та аксіоло-
гічної оцінки існування та буття  кримінально-правової 
норми Проаналізовано основні неефективні заборони, 
що виникли у результаті когнітивного конфлікту між 
сенсами права та злочинів проти моральності у грома-
дянина та держави .

Ключові слова: антропологія злочину, злочини 
проти моральності, когнітивний підхід, сенси права, 
об’єкт кримінально-правової охорони.

Аннотация

Бойченко В. П. Моральность как элемент духовной 
безопасности и объект уголовно-правовой охраны. – 
Статья.

Моральность общества рассматривается с точки 
зрения когнитивного антропологического подхода как 
объект уголовно-правовой охраны и элемент духов-
ной безопасности общества. Такой подход к феномену 
моральности позволил выяснить основные элементы 
догматического анализа уголовного запрета, и акси-
ологической оценки существования и бытия уголов-
но-правовой нормы Проанализированы основные не-
эффективны виды запретов, возникшие в результате 
когнитивного конфликта между смыслами права и 
преступлений против нравственности у гражданина и 
государства.

Ключевые слова: антропология преступления, пре-
ступления против нравственности, когнитивный под-
ход, смыслы права, объект уголовно-правовой охраны.

Summary

Boichenko V. P. Morality as an element of spiritual 
security and the object of criminal protection. – Article.

Social morality in terms of cognitive anthropological 
approach is considered as an object of criminal protection 
and spiritual security element of society. Security ap-
proach to the phenomenon of morality allowed to find out 
the main elements of the dogmatic analysis of criminal 
prohibitions and axiological assessment of the ineffective 
existence of the criminal law. The basic prohibition aris-
ing as a result of the conflict between cognitive rights and 
crimes against morality meanings of the citizen and the 
state.

Key words: anthropology crimes, crimes against mo-
rality, cognitive approach, law meaning, the object of 
criminal protection.


