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Семінарське заняття 16 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення  проти громадського 

порядку та моральності 

Тема семінару: Поняття «моральність». Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень проти моральності 

План 

1. Характеристика та поняття моральності. 

2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти моральності. 

3. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість 

та дискримінацію. 

4. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів. 

5. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

6. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

7. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 
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Рекомендовані реферати 

1. Злочини проти моральності: визначення родового об’єкту. 

2. Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері 

статевих стосунків.  

3. Проблеми боротьби з проституцією. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке моральність? 

2. Назвіть загальну характеристику кримінальних правопорушень проти 

моральності. 

3. Охарактеризуйте везення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості. 

4. Охарактеризуйте расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію. 

5. Охарактеризуйте везення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів. 

6. Назвіть створення або утримання місць розпусти і звідництво. 

7. Що таке сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією? 

8. Охарактеризуйте втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. 

 

Дослідницька робота:  

1. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі. 

2. Проблеми кваліфікації правопорушень проти громадського порядку та 

моральності. 

3. Кримінальна відповідальність за правопорушення проти громадського 

порядку та моральності в зарубіжному законодавстві. 

 

Методичні рекомендації 

При підготовці до першого питання слід визначити, що визначено поняття 

моральності як об’єкта кримінально-правової охорони: моральність – це порядок 

відносин між людьми, що існує в суспільстві за умови дотримання норм моралі, 

який охороняється кримінальним законодавством.  

Подальшого розвитку набула концепція про те, що об’єкт правопорушення – 

це встановлений правовими нормами порядок відносин між людьми в суспільстві, 

який охороняється кримінальним законом. Ґрунтуючись на даному визначенні 

поняття об’єкта правопорушення, запропоновано визначення безпосереднього 

об’єкта кожного із правопорушень проти моральності, передбачених ст. 297-304 

КК України. 

Встановлено, що суспільна небезпечність правопорушень проти моральності 

полягає в деформації духовно-етичних цінностей суспільства, насадженні 
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бездуховності, деградації особистості, що знижує загальний рівень культури 

суспільства; негативному впливі на свідомість особи, її психофізіологічний стан, 

пробудженні низьких інстинктів і нахилів; порушенні повноцінного процесу 

формування дітей, негативному впливі на моральний, фізичний, психічний 

розвиток та виховання неповнолітніх; створенні умов для вчинення інших, більш 

небезпечних правопорушень, кримінальна відповідальність за які передбачена 

нормами КК України. 

Визначено три сфери моральності, правопорушень проти яких тягнуть 

кримінальну відповідальність, що встановлена ст. 297 – 304 КК України: 

моральність у сфері матеріальної і духовної культури (ст.ст. 297 – 300); 

моральність в сфері статевих відносин (ст.ст. 301 – 303); моральності в сфері 

соціалізації неповнолітніх (ст. 304). 

Друге питання. Студенти повинні визначити, що система правопорушень 

проти моральності, передбачена кримінальним законодавством України, є однією з 

найбільш повних та розвинутих. Цьому, безсумнівно, сприяло відокремлення 

моральності у якості самостійного об’єкту кримінально-правової охорони. Разом із 

тим аналіз кримінального законодавства країн світу щодо зазначеної проблеми 

дозволяє зробити висновок, що вдосконалення цієї системи не тільки можливе, а й 

необхідне і може здійснюватися шляхом: а) доповнення розділу ХІІ КК України 

іншими складами правопорушень, основним безпосереднім об’єктом яких є певні 

сфери моральнісних устоїв суспільства; б) певного корегування ознак об’єктивної 

сторони деяких правопорушень проти моральності; в) приведення санкцій статей, 

які передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

моральності у відповідність із справжнім ступенем небезпеки цих злочинних 

проявів.  

Кримінальні правопорушення проти моральності можна визначити як 

передбачені КК України суспільно небезпечні діяння, вчинені суб’єктом 

правопорушення, які спрямовані на заподіяння шкоди певним сферам 

моральнісних устоїв суспільства. 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст.300 КК 

суспільна небезпечність цього правопорушення полягає в тому, що він посягає на 

основні засади моральності у сфері духовного і культурного життя суспільства. 

Вони насаджують бездуховність, агресивність, ворожнечу, пробуджують інші 

низькі інстинкти і нахили, що знижує загальний рівень культури в суспільстві. 

Об'єкт правопорушення – моральні засади суспільства в частині 

розповсюдження інформації про прийнятні способи поведінки людей, засоби 

вирішення конфліктів. Інтересам суспільства відповідає обмеження в поширенні 

серед населення чи навіть повна відсутність творів, в яких вихваляються, 

видається за норму поведінки застосування грубої фізичної сили, розправа над 

потерпілим, катування і навіть заподіяння смерті. Такі твори деформують психіку 
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людей, особливо молоді, сприяють росту злочинності. 

Предметом правопорушення є твори, що пропагують культ насильства і 

жорстокості.  

Об'єктивна сторона правопорушення полягає в таких діях щодо творів, які 

пропагують культ насильства і жорстокості; 1) ввезення в Україну; 2) 

виготовлення; 3) зберігання; 4) перевезення; 5) інше переміщення; 6) збут; 7) 

розповсюдження; 8) примушування до участі в їх створенні. 

Суб'єкт правопорушення загальний. Відповідальність за збут неповнолітнім 

чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості (ч. 2 ст. 300), несуть особи, які досягли повноліття. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується умисною виною та 

метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та 

жорстокості. Така мета має місце, коли вказані твори призначені для сплатної або 

безоплатної передачі іншим особам. Для примушування до участі у створенні 

вказаних творів вказана мета не є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони. 

Кваліфікований вид правопорушення має місце у разі, якщо: 1) предметом 

правопорушення була кінота відеопродукція, що пропагує культ насильства і 

жорстокості; 2) твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, збуто 

неповнолітнім чи розповсюджено серед них (ч. 2 ст. 300), а кваліфікованим видом 

примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, є таке примушування, якщо воно вчинене щодо неповнолітніх (ч. З 

ст. 300). 

Особливо кваліфікований вид правопорушення наявний, якщо відповідні дії, 

передбачені ч. 1 або 2 ст. 300 КК, вчинено; 1) повторно; 2) за попередньою 

змовою групою осіб. 

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що відповідно до 

ст. 301 КК настає кримінальна відповідальність за ввезення в Україну творів, 

зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи 

розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією 

самою метою, або Їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в 

їх створенні. 

Об'єкт правопорушення – моральні засади суспільства в частині 

розповсюдження інформації про статеве життя. 

Предметом аналізованого правопорушення є твори, предмети або інші 

зображення порнографічного характеру, які у назві ст. 301 КК скорочено 

визначені як порнографічні предмети. 

Об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, кваліфікований та 

особливо кваліфікований види правопорушення, передбаченого ст. 301 КК, у 

цілому збігаються з відповідними ознаками посягання, предметом якого є твори, 
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що пропагують культ насильства і жорстокості (див. коментар до ст. 300 КК). 

П’яте питання. Студенти повинні визначити, що  відповідно до ст. 302 КК 

наступає кримінальна відповідальність за створення або утримання місць 

розпусти, а також звідництво для розпусти. 

Об'єктом правопорушеня є моральні засади суспільства в частині 

встановлення зв'язків між людьми для задоволення їх статевих потреб. З позицій 

суспільної моралі задоволення статевих потреб має здійснюватися без проявів 

розпусти, безладних статевих контактів, проституції. Недопустимим є і надання 

іншим особам місць для вчинення розпусних дій, створення або утримання таких 

дій. 

Предметом правопорушення є місця розпусти. Ними є будь-які споруди чи 

інші об'єкти, в яких вчиняються розпуст дії. Це, зокрема, окремий жилий будинок, 

квартира чи їх частина, різноманітні нежилі (підвали, горища), виробничі (лазня, 

лікарський чи масажний кабінет) приміщення, транспортні засоби (каюти суден, 

вагони, салони автобусів чи літаків), а також намети, курені. Про поняття 

розпусних дій див коментар до ст. 156 КК. 

Об'єктивна сторона  правопорушення проявляється у: 1) створенні місць 

розпусти; 2) їх утриманні; 3) звідництві для розпусти. 

Суб'єкт правопорушення загальний. Відповідальності за ст. 302 КК підлягає 

й особа, яка, створюючи або утримуючи місця розпусти, займаючись звідництвом, 

сама бере участь у розпусних діях. 

 Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується умисною виною. 

Кваліфікований вид правопорушення має місце, коли вказані вище дії 

вчинено: 1) з метою наживи, 2) особою, раніше судимою за цей злочин; 3) 

організованою групою (ч. 2 ст. 302), а особливо кваліфікований - коли створення 

або утримання місць розпусти чи звідництво для розпусти вчинюються із 

залученням неповнолітнього. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що відповідно до ст. 

303 КК наступає відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття 

проституцією. 

Основним безпосереднім об'єктами правопорушення є моральність 

суспільства в частині вільного задоволення статевих потреб.  

Додатковим обов'язковим об'єктом правопорушення, передбаченого ст. 

303 КК може бути статева свобода, здоров'я, воля та гідність особи. 

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у примушуванні або 

втягнення в заняття проституцією жінок і чоловіків, або у сутенерстві (ч. 1 ст. 303 

КК). 

Правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення однієї з дій, 

передбачених диспозицією ч. 1 ст. 303 КК. 
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Суб'єктом правопорушення за ст. 303 КК можуть бути фізичні осудні особи, 

що досягли 16 річного віку. Суб'єктом примушування або втягнення в заняття 

проституцією або сутенерства по відношенню до неповнолітніх (малолітніх) може 

бути особа, якій на момент вчинення правопорушення виповнилося вісімнадцять 

років (ч. 3 ст. 303 КК). У ч. 2 ст. 303 КК зазначені спеціальні суб'єкти 

правопорушення: службова особа і особа, від якої потерпілий був у матеріальній 

чи іншій залежності. 

Суб'єктивна сторона розглядуваного правопорушення характеризується 

прямим умислом.  

Кваліфікуючими ознаками є вчинення вказаних дій: 1) щодо кількох осіб; 2) 

повторно; 3) за попередньою змовою групою осіб; 4) службовою особою з 

використанням службового становища; 5) особою, від якої потерпілий був у 

матеріальній чи іншій залежності (ч. 2 ст. 303 КК); 6) щодо неповнолітнього; 7) 

організованою групою (ч. 3 ст. 303 КК); 8) щодо малолітнього; 9) якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 303 КК). 

Сьоме питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст. 304 КК 

наступає відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у 

пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. 

Об'єкт правопорушення – моральні засади суспільства у ставленні до 

виховання підростаючого покоління. Вони передбачають охорону неповнолітніх 

від негативного впливу, який може викликати бажання і займатися діяльністю, що 

негативно сприймається суспільством. 

Потерпілими від цього правопорушення є неповнолітні - особи чоловічої або 

жіночої статі, які не досягли 18-річного віку. Хоча в диспозиції ст. 304 КК 

вказівку на потерпілого зроблено у множині, кримінальна відповідальність настає 

і тоді, коли посягання вчинене і проти однієї такої особи. 

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у втягненні неповнолітніх: 1) 

у злочинну діяльність; 2) у пияцтво; 3) у заняття жебрацтвом;  4) у заняття 

азартними іграми. 

Суб'єкт правопорушення – осудна особа, яка досягла 18-річного віку. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується умисною виною. 

 

Модульний контроль №4 

Розділ ІІ. Особлива частина 

Перелік питань модульного контролю 

1. Поняття кримінальних правопорушень  у сфері господарської діяльності.  

2. Контрабанда  

4. Протидія законній господарській діяльності.  

5. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого 

6. Загальна характеристика  кримінальних правопорушень  проти довкілля.  
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7. Порушення правил екологічної безпеки.  

8.  Відповідальність за  незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, 

збут лісу. 

9. Незаконне полювання. 

10. Поняття громадської безпеки. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти громадської безпеки.  

11. Відповідальність за злочин передбачений ст. 257 ККУ «Бандитизм». 

12. Терористичнмий акт та його фінансування. 

13. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами. 

14. Поняття "безпека виробництва". Загальна характе¬ристика кримінальних 

правопорушень  проти безпеки виробництва.  

15. Поняття безпеки руху та експлуатації транспорту. За¬гальна характеристика 

кримінальних правопорушень   проти безпеки руху та експ¬луатації транспорту. 

16. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). 

17. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів 

(ст. 292 КК). 

18. Поняття "громадський порядок". Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти громадського порядку. 

19. Хуліганство (ст. 296) 

20. Відповідальність за злочин передбачений ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, 

іншим місцем поховання або над тілом померлого» 

21. Жорстоке поводження з тваринами 

22. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

23. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів. 

Загальна характеристика кримінальних правопорушень, спрямованих проти 

здоров'я населення. 

24. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту. 

25. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 

26. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів. 

27. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів 

 

 

Модульний контроль № 4  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та 

надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 
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Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді 

оформити творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  

зробити висновки, висловити власні судження, підібрати статистику, скласти 

діаграми, зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 4 

з дисципліни «Кримінальне  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги 

до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

 

Варіант № 1  - А, П, З  

1. Поняття кримінальних правопорушень  у сфері господарської 

діяльності.  

2. Контрабанда. 

3.  Хуліганство. Відповідальність за кримінальне правпорушення, 

передбачене ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або 

над тілом померлого» 

 

Варіант  №2 - Г,  Щ, Ю, Н, Р 

 

1. Протидія законній господарській діяльності.  

2. Жорстоке поводження з тваринами 

3. Загальна характеристика  кримінальних правопорушень  проти 

довкілля.  

Варіант №3 - Б, Л, С, Ж, К, Ф 

 

1. Порушення правил екологічної безпеки.  

2. Відповідальність за  незаконну порубку або незаконне перевезення, 

зберігання, збут лісу. 

3. Незаконне полювання. 

Варіант №4-  В, У, Х,  

 

1. Поняття громадської безпеки. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти громадської безпеки.  
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2. Відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ст. 257 

ККУ «Бандитизм». 

3. Терористичнмий акт та його фінансування. 

 

Варіант №5-  Є, Т, Ч, Я 

 

1. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами. 

2. Поняття "безпека виробництва". Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень  проти безпеки виробництва.  

3. Поняття безпеки руху та експлуатації транспорту. За¬гальна 

характеристика кримінальних правопорушень   проти безпеки руху та 

експ¬луатації транспорту. 

Варіант №6 - Д, Ш. М, 

1. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. 

2. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів. 

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту.  

 

 

Варіант № 7-  І, О, Ц 

 

1. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

2. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, 

прекурсорів. Загальна характеристика кримінальних правопорушень, 

спрямованих проти здоров'я населення. 

3. Поняття "громадський порядок". Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

 

 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на електронну 

пошту викладача  

  

Додаток 1 
Модульна робота викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-

4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За 

шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків 

(1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути 

однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має 

бути наскрізною.  Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють 

у правому верхньому куті сторінки. 


