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Статтю присвячено розгляду питання про права засудженого, як однієї з складових його правового статусу. Автор визначає права 
засудженого як обов'язковий елемент правового статусу та з'ясовує їх структуру, поділяючі на статусоутворюючі та інші права. Здійснено 
розгляд окремої групи прав засудженого - соціально-економічні права. Автор дійшов висновку, що соціально-економічні права засудже-
ного відносяться до інших прав. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о правах осужденного как одной из составляющих его правового статуса. Автор опреде-
ляет права осужденного как обязательный элемент правового статуса и выясняет их структуру, подразделяя их на статусообразующие и 
иные права. Рассмотрена отдельная группа прав осужденного - социально-экономические права. Автор пришел к выводу, что социаль-
но-экономические права осужденного относятся к иным правам. 
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This paper is devoted to the consideration of legitimate interests of the convicted person, as a pillar of the legal status of the convict. The author 
finds out the real structure of the legal status of the convicted person establishes whether the legitimate interests of the necessary elements of the 
legal status of a convicted person while serving their sentence. The article gives a definition of the legitimate interests of the convicted and given their 
place in the criminal-executive relations and outlined the position of the person in the execution of punishment in respect of that person. 
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Актуальність теми. Для того щоб зрозуміти право-
вий статус засудженого, необхідно розглянути всі його 
складові і з'ясувати, чи є серед них визначальні. Це пи-
тання є центральним для кримінально-виконавчого права, 
оскільки саме воно дозволяє окреслити напрямки впливу 
на суб'єктів та правовідносини. 

Правовий статус засудженого вивчений доволі ретель-
но в науці кримінально-виконавчого права. Ним займали-
ся такі вчені, як О.М. Бандурка, О.Є. Наташев, О.І. Осау-
ленко, В.І. Селіверстов, В.П. Севастьянов, О.В. Лисодєд, 
Ю.А. Чеботарьова. Але останнім часом в законодавстві та 
суспільстві встановлюються нові пріоритети і відбувають-
ся такі стрімкі зміни, що переосмислення і змін вимагають 
майже всі інститути кримінально-виконавчого права. 

В межах цієї статті нас цікавить питання про права 
засуджених. Метою дослідження є розгляд питання про 
структуру прав засудженого, розмежування статусоу-
творюючих та інших прав, з'ясування можливості розріз-
няння різних груп прав засудженого, зокрема соціально-
економічних. 

Виклад основного матеріалу. Беззаперечною є теза, 
що права є обов'язковою складовою правового статусу 
особи в будь-яких правовідносинах. Саме права окреслю-
ють міру можливої поведінки, тим самим вказуючи на по-
тенційні можливості розвитку та розгортання правовідно-
син. Близьким до класичного є визначення прав як певних 
можливостей людини, котрі необхідні для задоволення по-
треб її існування та розвитку в конкретно-історичних умо-
вах, об'єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку 
суспільства і забезпечені обов'язками інших суб'єктів [1, 
с. 18]. Отже, право - це модель поведінки, яка дає можли-
вість особі приймати участь в правовідносинах з певною 
метою (намагаючись її досягти) і діяти певним чином. 

Однак наведене визначення властиве для будь-яких 
прав особи, і тому щоб виявити суттєві властивості, необ-
хідно звернутися до прав засудженого. Правовий статус 
засудженого є різновидом спеціального статусу особи. 
Ним є статус особи як представника тієї чи іншої соціаль-
ної групи, відокремленої за певним юридико-значущим 

началом (родом діяльності, віком та ін.), який наділений 
відповідно до законів та інших нормативних актів спеці-
альними, додатковими, правами і обов'язками, обумовле-
ний особливостями становища особи і потребами її функ-
ціональної спеціальної активності (студент, пенсіонер, 
військовослужбовець, посадова особа та ін.); є загальним 
для певного кола осіб. Спеціальний статус доповнює (ста-
тус депутата) або обмежує (статус «рецидивиста») загаль-
ний правовий статус, тобто коректує його. На відміну від 
загального статусу, який є постійним, спеціальний статус 
має минущий характер [2, с. 60]. 

Як було вказано в іншому нашому дослідженні, спе-
ціальний статус (статус засудженого), як слідує з визна-
чення, певним чином обмежує загальний правовий статус. 
Важливим є те, що статус визначає правове положення 
суб'єктів, які є учасниками певних правовідносин, і саме 
він відокремлює особу, як суб'єкта від інших правовідно-
син. Тож важливим є відмежування, яке встановлюється 
за допомогою прав та обов'язків, наявність яких і робить 
зрозумілим, що особа дійсно є засудженою (учасником 
кримінально-виконавчих правовідносин). Це, в свою 
чергу, повинно вказувати на специфічне коло прав та 
обов'язків особи. Тому про наявність статусу засудженого 
можна вести мову лише у зв'язку з специфічними правами 
та обов'язками особи [3, с. 10]. 

Виходячи з розуміння правової природи статусу засу-
дженого, стає зрозумілим, що необхідно вести мову перш 
за все про «статусоутворюючі» права та обов'язки. Тобто 
такі права (зокрема), які наявні лише у засудженої особи 
і які беззаперечно «позначають» таку особу як засуджену. 

Повною мірою до таких статусоутворюючих прав за-
судженого можуть бути віднесені права, сформульовані в 
ст. 107 КВК України, яка регламентує права та обов'язки 
засуджених до позбавлення волі. Ними є: право одержу-
вати інформацію і роз'яснення про умови відбування і 
порядок виконання покарання у виді позбавлення волі; 
користуватися послугами, які надаються в місцях по-
збавлення волі, в тому числі додатковими, оплачуваними; 
брати участь у трудовій діяльності; отримувати медичну 
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допомогу і лікування, у тому числі платні медичні по-
слуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів 
рідних та близьких в закладах охорони здоров'я, які ма-
ють ліцензію Міністерства охорони здоров'я України та 
не віднесені до відання центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання 
кримінальних покарань; розпоряджатися грошовими ко-
штами, придбавати, володіти і розпоряджатися предмета-
ми, речами, виробами; здійснювати листування з особами, 
які знаходяться за межами колоній, вести з ними телефон-
ні розмови, у тому числі у мережах рухомого (мобільно-
го) зв'язку, користуватися глобальною мережею Інтернет; 
одержувати і відправляти посилки, бандеролі, грошові 
перекази, одержувати передачі; зустрічатися з родичами 
та іншими особами; подавати пропозиції, заяви і скарги 
в усній чи письмовій формі від свого імені; брати участь 
у роботі самодіяльних організацій та гуртків соціально 
корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і 
спортом; придбавати, користуватися і зберігати предмети 
першої потреби, періодичні видання, літературу, продукти 
харчування; розпоряджатися вільним часом, який відведе-
ний розпорядком дня, не порушуючи при цьому правил 
поведінки; одержувати освіту відповідно до законодавства 
про освіту; одержувати правову допомогу від адвокатів 
або інших фахівців у галузі права, які за законом мають 
право на надання правової допомоги особисто чи за до-
рученням юридичної особи; звертатися до адміністрації 
з проханням внести подання щодо умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання чи щодо заміни не-
відбутої частини покарання більш м'яким покаранням. 

Як видно, йдеться дійсно про специфічні права, які 
вільній людині або взагалі не притаманні, або не мають 
для неї високого ступеню цінності. Наприклад, право 
придбавати, користуватися і зберігати предмети першої 
потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчу-
вання для вільної особи є природнім і таким, яке навіть 
не регламентується. Хоча відносно засудженого це право 
дійсно є важливим та таким, що підкреслює його обмеже-
ний статус. 

Отже, позбавлення волі дає наочне бачення того, що 
таке статусоутворюючи права (та обов'язки), і дозволяє 
зрозуміти правову природу спеціального статусу засудже-
ного. 

Трохи складнішою є ситуація з іншими кримінальни-
ми покараннями. Зокрема, покараннями, які не пов'язані 
з позбавленням волі. Процес виконання-відбування цих 
покарань регламентований розділом 2 КВК України та ін-
шими здебільшого підзаконними нормативними актами. 
Аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку, 
що регулювання цих видів покарань частіше не містить 
окремих норм, присвячених специфічним правам або 
обов'язкам засуджених. Вважаємо, що на такі категорії 
засуджених можна розповсюдити деякі положення ст. 
8 КВК України, яка визначає основні права засуджених. 
Підкреслюємо, що лише деякі, оскільки після змін, які 
були внесені до цієї статті в квітні 2014 p., частину прав, 
закріплених нею, може бути віднесено лише до покарань, 
пов'язаних з позбавленням волі. На нашу думку, такі пра-
ва, як право отримувати у встановленому законом поряд-
ку передачі (окрім речей, що засудженим заборонено мати 
при собі законом, зокрема зброї, наркотичних або психо-
тропних речовин, прекурсорів); право на оплачувану пра-
цю, організовану відповідно до вимог законодавства про 
працю, у тому числі щодо тривалості, умов та оплати пра-
ці; встановлюється восьмигодинний робочий день, але не 
більше 40 годин на тиждень; право на здійснення свободи 
сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, 
пов'язані із ставленням до релігії, у тому числі на вільний 
вибір і допуск священнослужителя для відправлення релі-
гійних таїнств і обрядів, за винятком обмежень, передба-
чених цим Кодексом; право на належне матеріально-побу-

тове забезпечення у порядку, встановленому цим Законом 
та нормативно-правовими актами Міністерства юстиції 
України, відносяться все ж таки до позбавлення волі і не є 
актуальними для покарань, які не передбачають фізичної 
ізоляції засудженого. 

Ст. 8 КВК України визначає ще й такі права засу-
дженого: право на отримання інформації про свої права 
і обов'язки, порядок та умови виконання та відбування 
призначеного судом покарання. Адміністрація установи 
чи органу, який виконує покарання, зобов'язана надати за-
судженим зазначену інформацію, а також ознайомлювати 
їх із змінами порядку і умов відбування покарань; право 
на гуманне ставлення до них та на повагу їх людської 
гідності; засуджені не повинні підлягати жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує їх гідність, пово-
дженню. Заходи впливу можуть застосовуватися до засу-
джених виключно на підставі закону; засуджені не можуть 
бути піддані медичним або іншим подібним досліджен-
ням незалежно від їх згоди; право звертатися відповід-
но до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами 
до адміністрації органів і установ виконання покарань, 
їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, Європейського суду з прав 
людини, а також інших відповідних органів міжнарод-
них організацій, членом або учасником яких є Україна, до 
уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, 
органів прокуратури, інших органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні 
заяви подаються у двох примірниках, один з яких з від-
міткою про отримання залишається у засудженого; право 
давати пояснення і вести листування, а також звертатися 
з пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Від-
повіді засудженим даються мовою звернення. У разі від-
сутності можливості дати відповідь мовою звернення 
вона дається українською мовою з перекладом відповіді 
на мову звернення, який забезпечується органом або уста-
новою виконання покарань; право на охорону здоров'я в 
обсязі, встановленому Основами законодавства України 
про охорону здоров'я, за винятком обмежень, передбаче-
них законом. Охорона здоров'я забезпечується системою 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а 
також поєднанням безоплатних і платних форм медичної 
допомоги. Засудженому гарантується право на вільний ви-
бір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у 
тому числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади 
психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, нар-
котичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою 
згодою пройти курс лікування від зазначених захворю-
вань; право на соціальне забезпечення, у тому числі й на 
оформлення пенсій, відповідно до законів України; право 
на правову допомогу. Для одержання правової допомоги 
засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або 
інших фахівців у галузі права, які за законом мають право 
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи. Таке право поширюється і на засудже-
них осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони 
здоров'я. 

Здається, що названі права можуть бути реалізовані в 
«режимах» інших покарань. 

Але тут виникає питання про їх «специфічність». Чи 
дійсно названі права є такими, що формують, закріплю-
ють та визначають статус засудженого? Вважаємо, що на 
це питання не можна дати однозначної позитивної відпо-
віді, тому що такі права, як право на інформацію, право 
на медичне обслуговування, права на правову допомогу, 
на повагу до честі і гідності наявні й у інших осіб, які не 
є засудженими. З одного боку, нічого поганого в тому, що 
законодавець вирішив сформулювати в кодексі основні 
права засудженого, які регламентовані в Конституції та 
інших нормативних актах, немає. Але відомо, що норми 
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Конституції є нормами прямої дії і не вимагають якихось 
додаткових механізмів для їх реалізації. Чи може це озна-
чати, що засуджений має лише ці основні права, а інших 
немає? Отже, формулювання частини основних прав лю-
дини і громадянина, як таких, що є основними правами 
засудженого, вносить певне сум'яття в питання спеціаль-
ного правового статусу засудженого. Що ж в ньому спеці-
ального, можемо запитати ми, якщо частина прав є такою 
самою яку суб'єкта будь-яких правовідносин? І якщо для 
нефахівця це є лише питанням казуїстики, то з точки зору 
юридичної техніки такі моменти є неналежними. 

На нашу думку, слід вести мову про наявність певної 
структури прав засудженого. Вона складається з двох еле-
ментів - статусоутворюючі права та інші права засуджено-
го. Про статусоутворюючі ми вказали раніше, а до інших 
необхідно відносити права, які мають не лише засуджені, а 
й будь-які особи, але які мають певну специфіку реалізації 
в умовах відбування кримінального покарання. Розуміння 
цих складових дозволить більш чітко усвідомлювати пра-
вовий статус засудженого і звертатися до належних право-
вих механізмів реалізації того або іншого права засудженої 
особи. Крім того, усвідомлення наявності у засудженого 
інших прав наводить певний «місток» на волю, пов'язує 
засудженого з вільними (не засудженими особами) і пере-
шкоджає поглибленню стигматизації та відокремлення за-
судженого від інших членів суспільства. Тому підкреслен-
ня такої структури прав засудженого є надто важливим. 

Можна зробити висновок, що доктрина кримінально-
виконавчого права неналежним чином висвітлює дуже 
важливу складову правового статусу засудженого, а саме -
його права. Певна визначеність є лише з засудженими до 
позбавлення волі, але інші 11 видів покарань не мають на-
віть такої регламентації. 

Далі спробуємо з'ясувати, чи можна виокремити із 
структури статусоутворюючих прав засудженого окрему 
групу - соціально-економічні права або ж віднести їх ціл-
ком до тієї групи прав, яку ми назвали «іншими». 

Відповідно до прийнятих в науках конституційного 
та міжнародного права положень, до економічних прав 
відносяться: право на підприємницьку діяльність; право 
на працю; право на відпочинок. До соціальних прав при-
йнято відносити: право на освіту; право на соціальне за-
безпечення; право на житло; право на достатній життєвий 
рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчу-
вання, одяг, житло; право на охорону здоров'я, медичну 
допомогу та медичне страхування. Подібне ділення прав 
надає Міжнародний пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права, який був прийнятий 16.12.1966 р. і ратифіко-
ваний Україною 19.10.1973 р. В ньому до переліку соці-
альних та економічних прав потрапили: рівність чоловіків 
та жінок (ст. 3); право на працю (ст. 6); право на справед-
ливі умови працевлаштування (ст. 7); право створювати та 
приєднуватися до профспілок (ст. 8); право на соціальне 
забезпечення (ст. 9); право на захист сім'ї (ст. 10); право на 
адекватні стандарти життя (включаючи право на їжу, одяг, 
житло) (ст. 11); право на здоров'я (ст. 12); право на освіту 
(ст. 13); право на культуру (ст. 15). 

Конституція України формулює соціально-економічні 
права особи в ст. ст. 41-48: 

- право на власність (ст. 41). Кожен має право володі-
ти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ре-
зультатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 

- право на підприємницьку діяльність (ст. 42). Кожен 
має право на підприємницьку діяльність, яка не забороне-
на законом; 

- право на працю, яке передбачене ст. 43 Конституції. 
Кожен має право на працю, що включає можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується; 

- право на страйк для захисту своїх економічних і со-
ціальних інтересів (ст. 44). Ті, хто працює, мають право 

на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів; 

- право на відпочинок (ст. 45). Кожен, хто працює, має 
право на відпочинок. Це право забезпечується наданням 
днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щоріч-
ної відпустки, встановленням скороченого робочого дня 
щодо окремих професій і виробництв, скороченої трива-
лості роботи у нічний час; 

- право на соціальний захист (ст. 46). Громадяни ма-
ють право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в ін-
ших випадках, передбачених законом; 

- право на житло (ст. 47). Кожен має право на житло. 
Держава створює умови, за яких кожний громадянин мати-
ме змогу побудувати житло, придбати йога у власність або 
взяти в оренду. Ніхто не може бути примусово позбавлений 
житла інакше як на підставі закону за рішенням суду; 

- право на достатній життєвий рівень для себе і членів 
своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло 
(ст. 48). Кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, 
одяг, житло. 

Як видно, соціально-економічні права - це можливості 
особи, які пов'язані перш за все з самозабезпеченням осо-
би, реалізацією нею своїх здібностей та нахилів, а також з 
отриманням певного становища (соціального статусу) се-
ред інших людей. Виходячи з цього, можна стверджувати, 
що соціально-економічні права засудженого як громадя-
нина є суттєво обмеженими. Хоча це не означає, що таких 
прав засуджений не має. 

Але нас цікавить питання: чи можна вести мову про 
наявність у засудженого специфічних «статусоутворюю-
чих» соціально-економічних прав? 

Якщо спиратися на положення Конституції України 
та Кримінально-виконавчого кодексу, серед прав засудже-
них, які відносяться до соціально-економічних, можна ви-
ділити наступні: 

- на гуманне ставлення до них та на повагу їх люд-
ської гідності. Засуджені не повинні підлягати жорстоко-
му, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, по-
водженню; 

- на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Осно-
вами законодавства України про охорону здоров'я, за ви-
нятком обмежень, передбачених законом; 

- на соціальне забезпечення, у тому числі й на оформ-
лення пенсій, відповідно до законів України; 

- на оплачувану працю, організовану відповідно до ви-
мог законодавства про працю, у тому числі щодо трива-
лості, умов та оплати праці; 

- на належне матеріально-побутове забезпечення у по-
рядку, встановленому цим Законом та нормативно-право-
вими актами Мністерства юстиції України; 

- одержувати освіту відповідно до законодавства про 
освіту (ст. 107 КВК України). 

Перелік цих прав наочно ілюструє, що соціально-еко-
номічні права засуджених не можуть бути віднесені до 
статусоутворюючих, оскільки стосуються неспецифічних 
для засудженого правовідносин та сфер діяльності (пра-
во на працю, охорону здоров'я, освіту мають всі люди та 
громадяни). 

Висновки. Безумовно, реалізація перелічених прав за-
судженим має значну специфіку та особливості, які й ви-
магають для них окремої регламентації. Але самі по собі 
ці права є цілком природними для особи і не мають ознак, 
які дозволяють вести мову про виключність таких прав 
для засудженого, про притаманність них лише засудже-
ним. Отже, можна констатувати, що соціально-економічні 
права засуджених відносяться, за запропонованою нами 
класифікацією, до інших прав засудженого. 
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ДЕФІНІЦІЯ «СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА» ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ 

THE DEFINITION OF PUBLIC DANGER AS A SIGN OF THE CRIME 

Рудковська M.P., 
аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

У статті досліджено визначення суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину в кримінально-правовій літературі; виділено істотні 
ознаки досліджуваного поняття; проаналізовано співвідношення суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину з такими суміжними по-
няттями, як: соціальна шкідливість, малозначне діяння, обставини, що виключають злочинність діяння; пропонується дефініція поняття 
«суспільна небезпека» як ознака поняття злочину. 

Ключові слова: злочин, суспільна небезпека як ознака поняття злочину, суспільна шкідливість, малозначне діяння, істотна шкода. 

В статье исследуются определение понятия общественной опасности как признака понятия преступления в уголовно-правовой 
литературе; выделяются существенные признаки изучаемого понятия; анализируется соотношение общественной опасности как при-
знака понятия преступления с такими смежными понятиями, как: социальная вредность, малозначительное деяние, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния; предлагается дефиниция понятия «общественная опасность» как признак понятия преступления. 

Ключевые слова: преступление, общественная опасность как признак понятия преступления, общественная вредность, мало-
значительное деяние, существенный вред. 

Studying the definition of public danger as a sign of the crime in the criminal-law literature; selecting essential features of the investigated 
concept; analyzing the correlation of public danger as a sign of the concept of the crime with such related concepts as social harm, minor act, 
circumstances precluding criminality acting; proposing the definition of the concept of «public danger» as a sign of the crime. 

Key words: crime, social danger as a sign of the crime, social harm, minor act, substantial harm. 

Актуальність теми. Понятая злочину є одним із цен-
тральних у кримінальному праві та містить ознаки, які 
дозволяють віднести те чи інше діяння до категорії зло-
чинів, відмежувати злочини від інших правопорушень та 
від правомірних діянь. Таким чином, дослідження поняття 
злочину загалом та його ознак зокрема має важливе як те-
оретичне, так і практичне значення. Центральною з таких 
ознак є суспільна небезпека. Для всебічного кримінально-
правового аналізу суспільної небезпеки як ознаки поняття 
злочину необхідно виділити істотні ознаки досліджувано-
го поняття. 

Проблема суспільної небезпеки кримінально-право-
вою наукою вивчається віддавна. Дослідженню понят-
тя злочину та окремих його ознак присвячено значну 
кількість ґрунтовних наукових праць. Зокрема, аналізом 
поняття суспільної небезпеки займались такі вчені, як 
Я.М. Брайнін, НД. Дурманов, Є.В. Єпіфанова, І.Ю. Кар-
пушева, В.М. Киричко, А.П. Козлов, Н.Ф. Кузнецова, 
Ю.І. Ляпунов, В.В. Мальцев, А.Н. Миколенко, В.О. На-
вроцький, А.А. Піонтковський, В.І. Смірнов, А.Н. Трай-
нін, П.А. Фефелов, М.І. Хавронюк, А.О. Штанько JL Шу-
берт, Н.С. Юзікова. Однак в працях цих науковців тіль-
ки фрагментарно висвітлюються окремі поняття, які 
пов'язані із з'ясуванням змісту «суспільної небезпеки» як 
ознаки поняття злочину. Проте ніхто з авторів комплексно 
не досліджував цього поняття. 

Мета даної статті - запропонувати дефініцію «сус-
пільна небезпека» як ознаку поняття злочину. Реалізація 
мети передбачає вирішення таких основних завдань: до-
слідити визначення суспільної небезпеки як ознаки понят-
тя злочину в кримінально-правовій літературі; виділити 
істотні ознаки досліджуваного поняття; проаналізувати 

співвідношення суспільної небезпеки як ознаки поняття 
злочину з суміжними поняттями; запропонувати вказану 
дефініцію. 

Виклад основного матеріалу. Наука тільки тоді може 
виконати своє призначення, коли намагається так уточни-
ти поняття, щоб вони відповідали дійсності [18, с. 12]. 

Поняття - це форма мислення, яка відображає пред-
мети і явища об'єктивного світу в їхніх суттєвих і спе-
цифічних ознаках, а також зв'язки і відношення між 
предметами і явищами; логічна характеристика об'єкта 
пізнання [10, с. 62]. 

З'ясування поняття «суспільна небезпека» як озна-
ки поняття злочину слід розпочати з вибору методології 
визначення поняття. Виділяють такі основні види визна-
чення понять: 1) через рід і видову відмінність; 2) через 
відношення, включаючи протилежність; 3) генетичне; 
4) операційне; 5) індуктивне; 6) дескриптивне; 7) рекур-
сивне; 8) номінальне; 9) контекстуальне; 10) семантичне; 
11) синтаксичне; 12) комбіноване [14, с. 67-68]. 

Одні логіки визнають тільки такі визначення, які бу-
дуються шляхом підведення поняття, що визначається під 
родове і вказівку на видові відмінності. Інші вважають, що 
будь-яку форму роз'яснення понять слід відносити до їх 
визначення [14, с. 6]. 

Визначення через рід і видову відмінність можна роз-
глядати як основне, або провідне, серед інших видів дефі-
ніцій тому, що всі інші види можуть бути або зведені до 
визначення через рід і видову відмінність або перетворе-
ні в них, або еквівалентно замінені ними [14, с. 35]. Тому 
найбільш вдалим буде визначення поняття «суспільна не-
безпека» як ознака поняття злочину через рід і видову від-
мінність. 
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