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видів злочинів та їх характеристики, аналіз сучасної системи запобігання 

злочинності, у тому числі органами поліції та її законодавче забезпечення. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників органів поліції – 

надає основні понятійні та термінологічні знання щодо науки та навчальної 

дисципліни «Запобігання злочинів Національною поліцією». 

 

Ключові слова: кримінальне правопорушення, правова основа протидії 

злочинності, кримінологія, предмет кримінології, система кримінології, функції 

кримінології, завдання кримінології, значення кримінології для працівника 

органів поліції та слідчих підрозділів; профілактика злочинів та злочинності, 

профілактика злочинів органами поліції, законодавча база з протидії 

злочинності, кримінальна політика, реалізація кримінальної політики. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача після вивчення теми: знати основні 

кримінологічні терміни, поняття та їх зміст, роль та значення кримінологічної 

науки для працівника органів поліції; вміти визначати функції кримінології в 

діяльності органів поліції, знати законодавчу основу з протидії злочинності в 

Україні та нормативно-правову основу попередження та профілактики злочинів 

органами поліції. 

 

 

ВСТУП 

Протидія злочинності є об'єктивною потребою суспільства, що будує 

правову державу (ст. 1 Конституції України). Головний напрям цієї протидії - 

запобігання злочинності, усунення причин та умов, що її породжують і 

сприяють її різноманітним проявам. Тим самим створюються реальні 

передумови поступового ослаблення суспільної небезпечності злочинів та 

зменшення, врешті-решт, масштабів самої злочинності. 

Протидія злочинності являє собою цілеспрямований комплексний процес, 

що здійснюється державними органами, господарськими і громадськими 

організаціями, а також громадськими формуваннями і окремими громадянами. 

Це є завданням всіх гілок державної влади: законодавчої, виконавчої, судової 

(ст. 6 Конституції України). Протидія злочинності базується на нормативно-

правових засадах внутрішньої і зовнішньої політики держави, складовою 

частиною якої є кримінологічна політика, що визначає теоретичні основи, 

напрями, цілі, методи запобіжного впливу на злочинність. 

Значне місце у цій протидії відводиться, крім зазначених вище суб'єктів, 

правоохоронним органам, для яких запобігання злочинності, особливо 

спеціально-кримінологічне запобігання - один з основних професійних 

обов'язків органів поліції, який потребує не тільки ініціативності, 

непримиримості, принциповості, творчого підходу, а й високого рівня 

кримінологічного знання. Практика правоохоронної діяльності органів поліції 

свідчить, що сьогодні особливого значення набувають перспективні положення 

кримінологічної політики держави, навички кримінологічного аналізу 
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злочинності, розробки комплексних заходів для запобігання злочинності, 

розуміння важливості ресурсного забезпечення програм її не репресивної 

протидії, знання повноважних можливостей суб'єктів запобігання, вико-

ристання зарубіжного досвіду ефективного впливу на витоки злочинності тощо. 

Для підрозділів міліції громадської безпеки особливо важливим є не лише 

здійснення профілактики та запобігання злочинів, а й їх кримінологічне 

вивчення (облік, узагальнення, аналіз, прогнозування, планування, 

попередження тощо). 

 

ПИТАННЯ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ, ЙОГО 

СПІВВІДНОШЕННЯ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ. 

Кримінальне правопорушення – передбачене цим кодексом суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального 

правопорушення (ст. 11 Проекту кодексу) 

Види кримінальних правопорушень (ст.11 ч. 2 Проекту кодексу):  

1) злочини; 

2) кримінальні проступки.  

Однак, в чинному КК України поняття кримінального правопорушення 

немає, і ми будемо користуватися поняттями «злочин» та «злочинність». При 

цьому під поняттям злочину, як ви бачите, в Проекті нового КК розуміється 

кримінальне правопорушення. Це узагальнююче поняття, що об’єднує в собі всі 

види злочинів, розташованих в чинному КК України незалежно від ступеня їх 

тяжкості, приналежності до певної групи злочинів за родовим об’єктом, тощо. 

Однак, на цей час, а саме з моменту вступу в дію нового КПК України у 

2012 році, в правоохоронній діяльності відбувається плутанина із термінами, 

що використовуються. При обліку вчинених злочинів та відкритих по них 

справах органи прокуратури використовують такі терміни, як «кримінальне 

правопорушення» та «кримінальне провадження», однак жоден із них не 

відповідає логіці правоохоронної діяльності та здоровому глузду і філологічним 

поняттям. Фактично, терміном «кримінальне правопорушення» підмінено 

поняття «злочину», а термін «кримінальне провадження» означає сам процес 

розслідування у справі по конкретному злочину, і підміняє собою поняття 

«кримінальної справи», що представляє собою результат провадження, 

сукупність матеріалів, що підтверджують виновність чи невиновність особи, 

яка підозрюється у вчиненні злочину та висунуте їх обвинувачення. 

Незважаючи на такі серйозні термінологічні проблеми, вітчизняний 

законодавець пішов на поводу у зарубіжних консультантів і використав 

неприйнятні терміни в чинному КПК України та в практичній діяльності 

правоохоронних органів. 

Кримінологія – це загальнотеоретична наука про злочинність, її причини 

та умови, що сприяють вчиненню злочинів, а також про заходи протидії 

злочинності. 

Кримінологія – конкретна наука, заснована на узагальнених даних 

соціологічних досліджень. Оволодіння теоретичними основами кримінології 

повинно бути нерозривно пов’язано із використанням практичного матеріалу. 
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Одним із основних напрямків удосконалення якості підготовки 

висококваліфікованих юристів є необхідність приділяти багато уваги навчанню 

курсантів нашого навчального закладу вирішувати професійні завдання в 

типових ситуаціях, вивчати та аналізувати кримінальні та оперативні справи, 

матеріали оперативно-службової діяльності органів поліції, а також вміти 

робити відповідні висновки по результатах проведених досліджень та 

узагальнень. Професійна діяльність юриста передбачає, перш за все, 

необхідність роботи з матеріалами слідчої та судової практики, даними 

соціологічних досліджень та правової статистики, передбачає вміння 

самостійно розробляти чіткі профілактичні рекомендації по попередженню 

злочинності. 

Етимологічно поняття «кримінологія» означає вчення про злочин від 

латинського слова «сгіmеп» (злочин) та грецького «lоgоs» (вчення). Згодом це 

поняття набуло широкого значення і розуміється зараз як «наука про 

злочинність». У зарубіжній літературі, поряд з терміном «кримінологія», 

зустрічаються й інші – «кримінальна соціологія», «кримінальна біологія», 

«кримінальна етимологія», «соціологія злочинності», «кримінальна 

антропологія» тощо. У вітчизняній науці вживається лише термін 

«кримінологія». 

Таким чином, вітчизняну кримінологію можна охарактеризувати як 

комплексну науку про злочинність, її детермінанти, стан, структуру і динаміку, 

особу злочинця і жертву злочинів, а також про засоби протидії злочинності та 

іншим, тісно пов’язаним з нею, антисоціальним явищам (які мають низку 

фонових – безробіття, проституція, безпритульність, захворювання на СНІД, 

ТБС, венеричні захворювання). 

Метою викладання та вивчення курсу «Запобігання злочинів 

національною поліцією» є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, 

сутності та особливостей запобіжної діяльності правоохоронних органів та 

органів поліції зокрема у сфері протидії злочинності, формування умінь та 

навичок здійснення аналізу криміногенної обстановки в окремому регіоні, 

місті, районі, складання профілактичних документів та реалізації системи 

запобіжних заходів окремим видам злочинів у практичній діяльності органів 

поліції. При цьому слухачі повинні з’ясувати: яким чином і в якому обсязі 

кожна із служб органів поліції і підрозділи поліції, що забезпечують 

громадський порядок та громадську безпеку здійснюють запобігання 

злочинності в цілому та окремих її видів відповідно до положень Закону 

України «Про національну поліцію» та інших нормативно-правових актів. 

В результаті вивчення курсу «Запобігання злочинів Національною 

поліцією» здобувачі магістерського рівня освіти повинні:  

знати: 

1) на понятійному рівні: термінологію, використовувану в кримінології, 

основні завдання та функції навчальної дисципліни і науки, роль 

кримінологічної науки в діяльності правоохоронних органів, органів поліції;  

2) на фундаментальному рівні: фактори, що обумовлюють існування 

злочинності в суспільстві, причинно-наслідкові комплекси, які породжують 
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злочинність в цілому, окремі її види та конкретні злочини; кримінологічну 

характеристику особи злочинця та механізм її формування; методику 

проведення вибіркових кримінологічних досліджень; 

3) на практично-творчому рівні: комплекс загальносоціальних заходів 

протидії злочинності і набір спеціально-кримінологічних способів і заходів 

профілактики по її запобіганню; 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: аналізувати стан, динаміку, структуру та 

інші показники злочинності в цілому та певного її виду в окремому регіоні; 

2) на алгоритмічному рівні: виявляти детермінанти (причини та умови), 

що сприяють вчиненню конкретного злочину конкретною особою; 

організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті 

території, що обслуговується; 

3) на евристичному рівні: організовувати профілактику злочинності та 

окремих її видів спільно з працівниками інших служб та підрозділів поліції, 

органами прокуратури, а також з державними органами влади та місцевого 

самоврядування, їх службовими особами, працівниками освітніх закладів; 

4) на творчому рівні: розробляти і реалізовувати різні заходи запобігання 

злочинів. 

Формою контролю знань у відповідності до навчального плану є залік. 

На лекціях ми з вами зможемо доповнити ті знання, які будуть отримані 

вами з підручників, навчальних посібників, і представити найбільш широку 

інформацію про сучасний стан правопорушень та про злочинність і її тенденції. 

Отже, запобігання злочинів національною поліцією, будучи спецкурсом з 

кримінології, як і будь-яка наука, вивчає закономірності певних явищ і на цій 

основі вирішує завдання бажаного впливу на них. Таким чином, кримінологія – 

це соціально-правова наука, яка вивчає сутність, закономірності та форми 

прояву злочинності, її детермінанти, особу злочинця та інших категорій 

правопорушників, які можуть встати на злочинний шлях, а також систему 

попередження злочинності. 

Отже, загальною задачею цієї науки є одержання достовірних знань про 

все те, що складає її предмет. 

У предмет кримінології входить п’ять елементів: 

1) злочинність як соціально-правове явище; 

2) особа злочинця; 

3) причини та умови (детермінанти) злочинності; 

4) попередження злочинності; 

5) історія та теорія кримінології. 

Головним елементом предмета кримінології є сама злочинність як 

історично мінливе, соціальне і кримінально-правове явище, яке являє собою 

сукупність усіх злочинів, скоєних у державі за певний період. Вона 

вимірюється такими кількісно-якісними показниками як стан, рівень, 

структура, динаміка, характер та географія злочинності. Правопорушення, які 

не є злочинами, але тісно пов’язані з ними (наприклад, пияцтво, проституція), 

розглядаються кримінологією як “фонові” явища. 
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Іншою важливою складовою предмета кримінології є особа злочинця, яка 

виступає як система демографічних, соціально-рольових, психологічних 

кримінально-правових властивостей суб’єктів злочинів. Зазначимо, що 

злочин – це акт вольовий, свідомо обраний, результат складного процесу, в 

якому зовнішні чинники діють не безпосередньо, а переломлюючись через 

внутрішні фактори. Щоб пізнати детермінанти злочину, потрібно розкрити 

механізм злочинної поведінки, а це неможливо зробити, не вивчивши особу 

злочинця, вплив її індивідуальних властивостей. 

Детермінанти злочинності є сукупністю економічних, соціальних, 

ідеологічних, політичних, психологічних, правових, організаційно-

управлінських та інших чинників, які обумовлюють (детермінують) 

злочинність. Детермінанти вивчаються на різних рівнях: злочинності в цілому, 

окремих видів злочинів, конкретного злочину. 

Протидія злочинності є системою державних і громадських заходів, 

спрямованих на усунення або нейтралізацію детермінант злочинності та 

корекцію поведінки осіб, схильних до правопорушень. Деякі дослідники, 

розглядаючи злочинність як соціальне явище, вказують, що головним у 

боротьбі з нею є прогресивні соціально-економічні перетворення. Поряд з цим 

важливе значення мають і спеціально-кримінологічні заходи запобігання тим 

чи іншим злочинам, які застосовуються правоохоронними органами і 

громадськими формуваннями.  

Звичайно, розглянуті вище основні елементи предмета кримінології не 

вичерпують усього її змісту. Щоб повніше, глибше й ефективніше вирішувати 

завдання, які стоять перед кримінологією, вона вивчає і проблеми, що 

безпосередньо не входять до її предмета. 

Інші проблеми, які вивчаються

кримінологією:

Приватно кримінологічні

теорії (кримінологія

окремих видів і типів

злочинної поведінки)

Кримінологічні проблеми

зарубіжних держав

Проблеми віктимології та

суїцидальної поведінки

Методи кримінологічних

досліджень та здійснення

профілактики

Фонові соціальні явища

(алкоголізм, наркоманія, 

проституція …), що

впливають на злочинність

Історія кримінологічної

науки

 
Розглянувши питання про елементи, які утворюють предмет кримінології, 

перейдемо до вивчення завдань, які стоять перед наукою кримінологією на 

сучасному етапі розвитку нашого суспільства. 

Завданнями сучасної кримінології є: 

1) комплексний аналіз процесів та явищ, з якими пов’язано існування 
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злочинності та розробка на цій підставі прогресивних форм і методів 

попередження злочинності. 

2) аналіз тенденцій і закономірностей злочинності, її показників, 

виявлення і наукове вивчення причин та умов злочинності; 

3) встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, скоювати злочини, їх 

вивчення з метою проведення щодо них профілактичних заходів; 

4) розробка та внесення пропозицій по удосконаленню діяльності 

правоохоронних органів та чинного законодавства України щодо протидії 

злочинності. 

З цих завдань випливають наступні функції кримінології: 

1) описова – кримінологія виявляє і фіксує певні факти соціальної 

дійсності, пов’язані із злочинністю, відображає їх властивості і ознаки, дає їх 

науковий опис; 

2) пояснювальна – розкриваючи на основі емпіричних даних і 

теоретичних положень суть досліджуваних об’єктів, кримінологія дає їм 

наукове пояснення; 

3) прогностична – вивчаючи закономірності розвитку кримінологічно 

значимих процесів та явищ, передбачає їх майбутній стан; 

4) практично-перетворювальна – кримінологічні знання лише тоді мають 

цінність, коли вони слугують для суб’єктів попередження злочинності 

керівництвом до дій. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:  

1. Кримінальне правопорушення – передбачене цим кодексом суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального 

правопорушення (ст. 11 Проекту Кримінального кодексу). 

Види кримінальних правопорушень (ст.11 ч. 2 Проекту Кримінального 

кодексу):  

1) злочини; 

2) кримінальні проступки.  

Однак, в чинному КК України поняття кримінального правопорушення 

немає, і ми будемо користуватися поняттями «злочин» та «злочинність». При 

цьому під поняттям злочину, як ви бачите, в Проекті нового КК розуміється 

кримінальне правопорушення. Це узагальнююче поняття, що об’єднує в собі всі 

види злочинів, розташованих в чинному КК України незалежно від ступеня їх 

тяжкості, приналежності до певної групи злочинів за родовим об’єктом, тощо. 

2. Кримінологія – це соціально-правова наука, яка вивчає сутність, 

закономірності та форми прояву злочинності, її детермінанти, особу злочинця 

та інших категорій правопорушників, які можуть встати на злочинний шлях, а 

також систему попередження злочинності. 

Предмет кримінології складається з п’яти елементів: злочинність як 

соціально-правове явище, особа злочинця, детермінанти злочинності, 

попередження злочинності; історія та теорії кримінології. 

Завданнями кримінології є: комплексний аналіз процесів та явищ, з якими 

пов’язано існування злочинності та розробка на цій підставі прогресивних форм 
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і методів попередження злочинності; аналіз тенденцій і закономірностей 

злочинності, її показників, виявлення і наукове вивчення причин та умов 

злочинності; встановлення осіб, здатних в силу їх поведінки, скоювати злочини, 

їх вивчення з метою проведення щодо них профілактичних заходів; розробка та 

внесення пропозицій по удосконаленню діяльності правоохоронних органів та 

чинного законодавства України щодо протидії злочинності. 

Функціями кримінології є: описова, пояснювальна, прогностична, 

практично-перетворювальна. 

 

ПИТАННЯ 2. СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: 

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗНАЧЕННЯ 

Одним із складників державної політики протидії злочинності є 

кримінологічна політика. Проте зазначимо, що й у зарубіжних, і вітчизняних 

наукових публікаціях теоретичних досліджень, присвячених саме цьому 

напряму, майже немає. Найчастіше словосполучення "кримінологічна політика" 

в наукових працях уживається в значенні "кримінально-правова (кримінальна) 

політика" або в більш широкому - "політика у сфері боротьби зі злочинністю" 

(іноді - "загальна теорія боротьби зі злочинністю"). Російський науковець М.П. 

Чубинський, визначаючи кримінальну політику як наукову дисципліну, що має 

висвітлювати шлях кримінального законодавця, зазначає, що вона складається з 

трьох напрямів боротьби зі злочинністю: кримінального законодавства, 

політики превенції, політики репресій (каральної політики). Політика превенції 

(лат. ргаеуепґіо - запобігання), по суп, і є кримінологічною політикою, тобто 

складником кримінальної політики. При цьому одні вчені вважають, що кри-

мінологічна політика є науково обґрунтованою стратегією і тактикою 

запобігання злочинності за допомогою системи спеціально-кримінологічних 

заходів, а також шляхів відвернення конкретних злочинів та їх припинення. На 

відміну від кримінальної, кримінологічна політика не передбачає видання і 

застосування кримінальних законів, хоча і намагається підвищити їх запобіжну 

функцію. Запобігання завжди має активний, наступальний, випереджальний 

характер, але орієнтується не на репресію, а на скорочення сфери застосування 

примусових заходів. Політика запобігання злочинів реалізується на основі 

кримінологічного прогнозування і планування з урахуванням соціальної та 

економічної ситуації, що постійно змінюється. Інші вчені уявляють кримі-

нологічну політику як систему, що припиняє зв'язки:  

а) формування і функціонування криміногенних процесів у суспільстві;  

б) між цими процесами і формуванням особистості;  

в) між особистістю й ситуацією вчинення злочину. Іншими словами, це і є 

загально-соціальне і спеціально-кримінологічне запобігання злочинності. 

Кримінологічну політику можна вважати своєрідною ідеологією, під 

впливом якої, з одного боку, розробляються форми, завдання, зміст, принципи 

діяльності держави у сфері непереривного напряму боротьби зі злочинністю, а з 

другого - використовується найбільш обґрунтована з соціально-політичних 

позицій наявна або розробляється відповідно до неї нова теорія запобігання 

злочинності. 
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Вона є не тільки сукупністю запланованих заходів, а й, образно кажучи, 

ідеологічним генератором, який підвищує запобіжну "напругу" в суспільстві, 

формує в ньому соціальну толерантність і повагу до соціальних цінностей, 

нагромаджує так званий соціальний капітал (громадський порядок, безпека, 

довіра, чесність, віротерпимість та ін.). За словами професора М.М. Бабаєва, 

якщо кримінальна політика бореться зі злом, караючи за зло, то кримінологічна 

політика запроваджує добро, навчаючи добра. 

Отже, кримінологічна політика - це складова частина державної 

внутрішньої соціально-економічної політики, яка на основі Конституції 

України, теорії кримінології та інтегрованих нею знань визначає методологічні 

засади та шляхи, якими керується держава при здійсненні нерепресивної 

протидії злочинності та її проявам. Тим самим кримінологічна політика 

виступає як єдність: 

1)  державної концепції протидії злочинності, що виражається у 

відповідних директивних актах; 

2)  наукової кримінологічної теорії запобігання злочинності; 

3)  особливого виду діяльності держави, її органів, громадськості, 

спрямованої на ефективну протидію злочинності як соціального явища та 

окремим її різновидам. 

Концепція - це власна доктрина, в якій прозоро і чітко викладені 

політична воля держави, її наміри до рішучих дій. Влада, безсумнівно, є 

основним засобом здійснення державної політики. Тому концепція 

нерепресивної протидії злочинності має виходити як директивний акт від 

вищих владних структур, яким керуються всі органи влади, управління, 

самоврядування від верху й до низу. Концепція розробляється для 

обґрунтування необхідності створення державної цільової програми та 

визначення оптимального варіанта вирішення проблеми. Зміст концепції про-і 

рами, яка віддзеркалює основні положення кримінологічної політики, 

визначено в Законі України "Про державні цільові програми" від 18 березня 

2004 р. № 1621-IV. Відповідно до ст. 6 цього Закону концепція повинна мати: 

визначення проблеми, на вирішення якої спрямована програма; аналіз причин 

виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом 

розроблення і виконання програми; визначення мети програми; визначення, 

порівняльний аналіз можливих варіантів шляхів і строків виконання програми; 

оцінку очікуваних результатів виконання програми, зокрема, економічних, 

соціальних, екологічних та визначення її ефективності; оцінку фінансових, 

матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми. 

Концепція (conceptio - франц., лат. – сприйняття) - система поглядів, 

розуміння певних явищ, процесів, набір доказів при побудові наукової теорії 

засобів розв'язання проблеми. 

Так, у Концепції Державної програми профілактики правопорушень на 

2010-2015 роки зазначено, що її мета полягає в реалізації державної політики, 

спрямованої на профілактику правопорушень шляхом усунення або 

послаблення дії причин правопорушень та умов, що їм сприяють, зменшення 

можливостей і засобів учинення злочинів. 
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Концепція основних засад державної кримінологічної політики повинна 

бути оформлена окремим документом і затверджена законом. 

Науковою базою кримінологічної політики є теорія запобігання 

злочинності. Вихідні положення цієї теорії в цілому розроблені у працях 

вітчизняних і зарубіжних кримінологів. Слід зазначити, що вся історія 

світового досвіду протидії злочинності, численні наукові дослідження пе-

реконливо свідчать про те, що остаточно подолати злочинність і ті явища, які її 

породжують та їй сприяють, поки що неможливо. Навпаки, "кримінологічний 

статок" отримує нові злочинні прояви. Історія розвитку держави і права ще не 

створила тих соціально-політичних, економічних, культурно-виховних, 

моральних умов, за яких подолання злочинності, а точніше, криміногенного 

потенціалу суспільства, проявами якого і є злочинність, стала б реальністю. 

Неможливість вирішити цю глобальну проблему засобами історично створеної 

моделі переважно репресивного (карального) впливу на злочинців змушує 

згадати й про іншу давньозвісну модель протидії злочинності - її запобігання, 

яка (за винятком деяких елементів) у жодній країні довготривало, послідовно, 

наполегливо не застосовувалася, та спонукає до енергійного пошуку способів її 

ефективного впровадження. Обов'язковими передумовами запобігання 

злочинності є соціально-економічна стабільність у державі (і навіть у 

державах); збільшення соціального капіталу шляхом здійснення найкращої 

соціальної політики; позитивна динаміка міжнародного співробітництва; 

стабільність законодавства, що регулює всі сфери життя; суспільна злагода і 

збалансованість інтересів різних верств населення та ін. Глобалізація, крім 

інших наслідків, має сприяти поширенню цих позитивних стандартів. Зараз 

"мудрий законодавець" (за Ш. Монтеск'є) намагається поєднати репресивну 

помірність із посиленням профілактичного тиску. Настав час, як зазначається у 

літературних джерелах, коли кримінологія із "сигналізуючої" науки 

перетворюється на соціальну науку, здатну вирішувати проблеми і дійсно брати 

посильну участь у впровадженні своїх ідей і напрацювань у практику 

осмисленої (а не стихійної) протидії злочинності. У цьому контексті 

перспективне значення має Концепція розвитку кримінологічної науки в 

Україні на початку XXI століття, розроблена Координаційним бюро з 

кримінології Національної академії правових наук України. Концепція має 

слугувати визначенню відповідних проблем і завдань кримінологічної науки, а 

значною мірою - і кримінологічної практики на найближчий період. 

Особливість діяльності держави, її органів, інститутів, соціальних груп, 

посадових осіб, громадськості із запобігання злочинності полягає в такому. 

1. Це довготривала, повсякчасна, складна, наполеглива протидія всіх 

соціальних систем держави тим явищам, які створюють криміногенний 

потенціал у суспільстві. 

2. Криміногенні детермінанти злочинних проявів криються в самому 

суспільстві, людях, тому слід говорити про своєрідне "самолікування", 

"очищення". Держава, влада, суспільство повинні це усвідомити і 

додержуватися таких підходів до внутрішньої і зовнішньої політики, які б 

виключали або зменшували кримінальну активність членів суспільства. 
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3.  Особливість діяльності, пов'язаної з нерепресивною протидією 

злочинності, передбачає відмову від поспішності, перетворення її на 

короткочасні кампанії і гучні обіцянки. Зміна владних структур не повинна 

впливати на виконання запобіжних заходів, якщо вони відповідають принципам 

кримінологічної політики. Можливі певна корекція, деякі зміни, доповнення, 

але здійснення самої політики, відповідних їй законів, нормативно-правових 

актів, програм, планів необхідно неухильно продовжувати. 

4.  Ефективність чи неефективність кримінологічної політики можна 

визначити лише шляхом встановлення реального результату від упровадження 

поточних програм і планів запобігання злочинності. Це положення - аксіома 

теорії запобігання злочинності. Проте, починаючи з 1993 р., коли була прийнята 

перша Державна програма запобігання злочинності в Україні, і закінчуючи 

останньою Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2011-

2015 роки, жодного разу не заслуховувалося питання про результати виконання 

зазначених у них заходів. З моменту зміни влади в Україні у 2014 році не було 

прийнято жодної нової програми з протидії чи профілактики злочинності в 

цілому або за окремим її напрямком. Звичайно, що це не може не позначатися 

на криміногенній ситуації в країні та в окремих регіонах. 

Так, за останні 3 роки кількість вчинюваних в країні злочинів стрімко 

зростає, а Генеральна прокуратура, що веде облік по відкритих кримінальних 

провадженнях по фактах вчинених злочинів, на відміну від МВС України, яке 

раніше вело облік вчинених злочинів, видає неправдиві дані про реальний стан 

злочинності. Пов’язано це із тим, що реальні показники відкритих та закритих 

кримінальних проваджень протягом лише одного календарного року 

суперечать одне одному і викликають серйозні сумніви щодо їх об’єктивності 

та правдивості. 

Завдання для самостійного опрацювання: ознайомитися з 

статистичними таблицями по відкритих кримінальних провадженнях на сайті 

Генеральної прокуратури України та порівняти їх. 

Без поглибленої аналітичної роботи, накопичення й вивчення 

статистичних даних, наукових висновків та узагальнень кримінологічну 

політику оцінювати неможливо. 

5. Діяльність із запобігання злочинності, як і сама кримінологічна 

політика, злочинним світом позитивно не сприймається. На жаль, 

незаінтересованими в її здійсненні можуть бути і підприємці, і бізнесмени, і 

посадові особи, і навіть пересічні громадяни, способи дій і життя яких 

унаслідок об'єктивних і суб'єктивних обставин часто не відповідають законові. 

Реальне втілення конституційного положення, що Україна є правовою 

державою, неможливе без подальшого розвитку державної кримінологічної 

політики. 

Позитивним сигналом розуміння важливості її ефективного 

упровадження є те, що в державі і значній частині суспільства спостерігається 

серйозна в цьому потреба. Про це свідчать наукові, організаційно-управлінські, 

інформаційні заходи, а саме: створення науково-дослідних установ з 

кримінологи, втілення у практику протидії злочинності кримінологічного 
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прогнозування і програмування, бюджетна підтримка ресурсного забезпечення, 

низка законів і підзаконних актів стосовно різних аспектів запобігання 

злочинності, обговорення питань боротьби зі злочинністю на засіданні Ради 

національної безпеки і оборони України (наприклад, рішення від 11 вересня 

2009 р. "Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів 

державної влади у протидії злочинним проявам та корупції") та ін. Можна 

сподіватися, що концептуальні положення, ідеї, принципи кримінологічної 

політики з часом будуть реалізовані у практичній запобіжній діяльності з 

певними позитивними результатами. 

Крім того, поставлене на порядок денний державної внутрішньої 

політики питання про посилання кримінологічного аспекту у сфері протидії 

злочинності активізує нормотворення, наукові дослідження злочинних проявів, 

привертає увагу політиків різних рівнів, засобів масової інформації, громадян.  

Однак, сучасні реалії життя українського суспільства свідчать про те, що 

чинна влада не має політичної волі до зменшення рівня злочинності та 

стабілізації криміногенної ситуації в країні. Не лише штучне підтримання 

напруженості та безглузде проведення антитерористичної операції, а й 

нелогічні амністії протягом останніх майже трьох років призвели до край 

небезпечного стану суспільства, втрати рівня стабільності в усіх сферах, 

загострення криміногенної ситуації. Довершує це загострення в найбільш 

небезпечних його станах непродумане реформування правоохоронних органів 

та судової системи. 

Завдання для самостійного опрацювання: проаналізувати зміни 

керівництва, структури та змістовної діяльності  правоохоронних органів за 

останні 3 роки та визначити їх недоліки і переваги. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:  

Кримінологічна політика - це складова частина державної внутрішньої 

соціально-економічної політики, яка на основі Конституції України, теорії 

кримінології та інтегрованих нею знань визначає методологічні засади та 

шляхи, якими керується держава при здійсненні нерепресивної протидії 

злочинності та її проявам. Тим самим кримінологічна політика виступає як 

єдність: 

1) державної концепції протидії злочинності, що виражається у 

відповідних директивних актах; 

2) наукової кримінологічної теорії запобігання злочинності; 

3) особливого виду діяльності держави, її органів, громадськості, 

спрямованої на ефективну протидію злочинності як соціального явища та 

окремим її різновидам. 

Концепція - це власна доктрина, в якій прозоро і чітко викладені 

політична воля держави, її наміри до рішучих дій. Влада, безсумнівно, є 

основним засобом здійснення державної політики. Тому концепція 

нерепресивної протидії злочинності має виходити як директивний акт від 

вищих владних структур, яким керуються всі органи влади, управління, 

самоврядування від верху й до низу. Концепція розробляється для 
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обґрунтування необхідності створення державної цільової програми та 

визначення оптимального варіанта вирішення проблеми.  

 

ПИТАННЯ 3. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З 

ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ. 

Злочинність ("зло чинити") - одна із стародавніх форм соціального буття, 

яка існує, незважаючи на пекуче бажання переважної частини людства 

позбутися її. Це складне соціальне явище, причини й умови якого пов'язані як із 

генетичними схильностями людей до відхиленої, у тому числі злочинної 

поведінки, так і з пороками та недосконалістю самого суспільства і ступенем 

його здатності формувати законослухняну людину. У процесі історичного 

розвитку людство поступово переконувалося в тому, що для ефективної 

протидії злочинності недоцільно впливати на тіло, плоть злочинця (жорстокі, 

нелюдські покарання). Потрібно змінити духовний стан людини, а це можливо 

шляхом усунення тих різноманітних подразників, які посилюють людські 

пристрасті і ведуть до нераціональної поведінки. Отже, для протидії 

злочинності недостатньо тільки кримінально-правових заходів. При всій 

важливості останніх, очевидно, що вони носять обмежений характер, бо 

повністю не торкаються причин і умов злочинності. Виникло (ще з давніх часів) 

розуміння, що для більш-менш перспективної протидії злочинності потрібні не 

тільки спеціальні, в тому числі кримінально-правові, але й загально-соціальні 

заходи по удосконаленню суспільних відносин, культури, виховання, побуту, 

самої людини, усунення негативних явищ і процесів у суспільстві. У давнину 

про злочин і покарання можна було лише філософствувати. Природно, що 

ніяких суспільно-наукових методів дослідження в той час не було, а на основі 

аналізу одиничних злочинів виявити причини злочинності як масового явища 

не уявлялося можливим
1
. Наприклад, Платон висловлював думку, що злочин - 

це прояв дисгармонії, поганих схильностей людей, недосконалості законодавст-

ва, яке не відвертає особу від злочину. Він вважав, що однією з істинних 

причин злочинності є недостатнє виховання, тому мета законодавця і стража 

законів зробити так, щоб людина стала доброчесною, полюбила справедливість. 

Давні філософи вважали, що законодавець повинен мати на увазі трояку мету: 

щоб держава, що влаштовується була вільною, внутрішньо дружелюбною, 

заснованою на розумі. Для протидії злочинності, за Аристотелем, суспільству 

необхідно боротися із зіпсованими моральністю, звичаями і звичками людей, 

які суперечать розуму. Отже, наріжний камінь теорії запобігання злочинності 

заклали Платон і Аристотель. 

Ідея зв'язку права, справедливості, законності і запобігання злочинності 

знаходить свій розвиток у роботах мислителів і просвітителів ХУШ-ХІХ 

століть: Т.Мора, Ж.-Ж.Руссо, Т.Кампанелли, Ж.Мельє, І.Бентама, Ш. 

Монтеск'є, Вольтера, Ч.Беккаріа, К. Сен-Сімона, Ш.Фур'є, Р.Оуена та ін. Тоді ж 

у науці виникло й утвердилось положення про правову державу, в якій право є 

могутнім регулятором суспільних відносин і засобом вирішення суспільних 

конфліктів. У відомому трактаті "Про дух законів" Ш.Монтеск'є була 
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обгрунтована думка про те, що мудрий законодавець не стільки дбає про 

покарання за злочини, скільки про запобігання їм, і робить він це шляхом 

поліпшення моральності суспільства. Згідно з ученням І.Бентама, викладеним в 

його праці "Основні засади кримінального кодексу", всі засоби запобігання 

злочинності повинні зводитися до того, щоб упливати на схильності людей, 

привчати їх керуватися "логікою ВОЛІ", "відхиляти потік небезпечних бажань" 

і спрямовувати "схильності до розваг, найбільш відповідних загальним благам". 

Дня цього він пропонував низку соціальних і спеціальних заходів, які не 

втратили свого значення й дотепер (виховання, розвиток релігійних поглядів, 

почуття доброзичливості, заборона видовищ, що викликають жорстокість, глум 

над людиною, потяг до «помийних шляхів вирішення проблем та ін.). 

Ч.Беккаріа в роботі "Про злочини й покарання" з упевненістю стверджував, що 

основним засобом запобігання злочинності є вдосконалення виконання - цього 

самого важкого, але й самого правильного засобу запобігання злочинам. Сім'я і 

держава, за його думкою, повинні виступати як єдина виховна система. Він 

писав: "Бажаєте запобігати злочинам, то зробіть, щоб освіта йшла попідруч зі 

свободою; щоб закони були простими і зрозумілими; щоб уся сила нації була 

зосереджена на їх захисті і щоб ні одна частина цієї сили не спрямовувалася на 

їх знищення, щоб закони менше сприяли багатим, ніж самим людям; щоб влада 

була зацікавлена у додержанні законності і заохочувала доброчинність". 

За висловом Вольтера, запобігання злочинності є справжня 

юриспруденція у цивільному суспільстві. 

Ідеї боротьби зі злочинністю переважно шляхом її запобігання 

збагатились новим змістом завдяки науковим працям зарубіжних і вітчизняних 

учених ХІХ-ХХ століть, у яких були закладені філософські, соціологічні, 

моральні, психологічні, соціальні, антропологічні, оганізаційно-управлінські, 

економічні та інші основи запобігання злочинності і окремих її проявів 

(А.Геррі, А.Кетле, Ч. Ломброзо, Д.Дріль, Е.Дюркгейм, Г.Тард, Е. Феррі, 

О.Радіщев, О.Кістяківський, К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін, М.Гернет, 

А.Герцензон, Н.Кузнецова, В.Кудрявцев, Ю.Антонян, О.Сахаров. І.Карпець, 

А.Зелінський, А.Закалюк, В.Шакун та багато інших). 

Узагальнивши зазначене вище, можна зробити такі висновки:  

1) запобігання злочинності - перспективний напрям протидії злочинності;  

2) основою системи запобігання злочинності є правова держава;  

3) запобігання злочинності розуміється як єдність загальносоціальних і 

спеціальних видів діяльності держави і суспільства;  

4) обов'язковість участі громадськості в запобіганні злочинності;  

5) мета системи запобігання злочинності - істотне зниження кількісних і 

позитивні зміни якісних показників злочинності в Україні;  

6) ресурсне забезпечення запобігання злочинності;  

7) моніторинг злочинності й ефективності заходів її запобігання. 

Отже, запобігання злочинності - це соціальна політика держави, 

спрямована на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних 

відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так 

зване загально-соціальне запобігання), а також спеціальна випереджальна 
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практика протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів 

(спеціально-кримінологічне запобігання). У підручниках, навчальних 

посібниках, статтях даються дещо інші визначення поняття запобігання 

злочинності. Наприклад, запобігання злочинності - "це сукупність 

різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на 

вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та 

процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення 

вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки". Незважаючи на їх 

деяку змістову відмінність, ці визначення за своєю суттю ідентичні. Мова йде 

про уточнення і пошук більш виразного опису специфіки цієї людської 

діяльності. 

Запобігання злочинності як важливий елемент інтегративної системи 

організованої протидії злочинності включає в себе безліч різноманітних 

запобіжних заходів, чітких визначень рівнів і напрямів запобіжної діяльності 

суб'єктів, їх компетенції, природи самих заходів тощо. Виникає необхідність їх 

класифікації, тобто розподілу явищ, заходів, понять за класами залежно від 

загальних ознак або класифікатора. Існують різні класифікації запобіжних 

заходів з урахуванням тих цілей, які перед ними ставляться. Заходи можна 

класифікувати за: а) рівнем, б) масштабом, в) змістом, г) суб'єктами, д) 

об'єктами, є) часом та ін. За рівнем розрізняються загально-соціальні, 

спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи запобігання злочинності; за 

масштабом - заходи, які здійснюються на певній території (держава, регіони), 

на окремому об'єкті (установа, підприємство, фірма); за належністю до 

відповідної групи осіб (неповнолітні, особи, звільнені з місць позбавлення волі, 

рецидивісти); за змістом - заходи соціально-економічного, соціально-

демографічного, технічного, екологічного, правового та іншого характеру; за 

суб'єктами - заходи, що здійснюються органами всіх гілок влади відповідно до 

їх компетенції, ресурсного забезпечення, специфіки діяльності, організаціями, 

трудовими об'єднаннями, установами, громадськістю, окремими посадовими 

особами і громадянами; за об'єктами - відповідно до видів злочинів, на 

протидію яким вони спрямовані; за часом - постійні, невідкладні, тимчасові та 

ін. 

Правову основу протидії злочинності за окремими напрямами 

складають наступні правові акти: 

Конституція України та прийняті на її соснові кодекси: кримінальний, 

кримінальний процесуальний, кримінально-виконавчий, про адміністративні 

правопорушення та ін. 

Закони України «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки 

України», «Про прокуратуру», «Про судоустрій».  

Закони України, які є спеціалізованими, і спрямовані безпосередньо на 

протидію злочинності: про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю, про оперативно-розшукову діяльність, про 

боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, про боротьбу з 

корупцією тощо. 
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Указ Президента України № 396/94 від 21 липня 1994 р. «Про 

невідкладні заходи щодо  посилення боротьби зі злочинністю» (Із змінами, 

внесеними згідно з Указами Президента № 70/99 від 27.01.99 р., № 228/2000 від 

11.02.2000 р., № 143/2002 від 18.02.2002 р., № 1227/2003 від 29.10.2003 р. 

У зв'язку з надзвичайно складною криміногенною ситуацією в Україні, з 

метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод, життя, здоров'я та 

майнових інтересів громадян, зміцнення правопорядку як найважливішої 

умови нормального функціонування суспільства і держави та відповідно до 

пункту 1 статті 106 Конституції України постановлено: 

МВС України, СБУ, ДМС України, Адміністрації Державної  

прикордонної служби України, РМ АР Крим, місцевим державним 

адміністраціям за участю Генеральної прокуратури України систематично 

здійснювати скоординовані заходи, спрямовані на рішуче посилення боротьби 

з бандитизмом, корупцією, іншими тяжкими злочинами. Особливу увагу 

звернути на знешкодження озброєних злочинних угруповань, які мають 

міжрегіональний та міжнародний характер, використовують вибухові речовини 

та пристрої, тероризують населення.  

Для реалізації операцій щодо знешкодження бандитських, інших 

злочинних угруповань більш активно використовувати спеціальні підрозділи 

МВС України, СБУ, а також технічні засоби Збройних Сил України та інших  

військових формувань. 

Залучати особовий склад військ внутрішньої та конвойної охорони, 

курсантів, слухачів навчальних закладів МВС України, СБУ України, а також 

військовослужбовців Збройних Сил України в місцях дислокації  

військових частин для забезпечення правопорядку в громадських місцях, 

захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і здоров'я громадян. 

РМ АРКрим, місцевим державним адміністраціям за участю 

правоохоронних органів визначати населені пункти та місцевості, на 

територіях яких поширені факти бандитизму, вчинення інших тяжких злочинів, 

та тримати розвиток ситуації в них на особливому контролі.  

МВС України, СБУ та їх органам на місцях переводити особовий склад 

підпорядкованих їм служб на цих територіях на посилений варіант  

оперативно-службової діяльності для проведення спеціальних операцій щодо 

боротьби з бандитизмом, рекетом, захопленням заложників та іншими тяжкими 

злочинами. Для цього залучати додаткові мобільні групи працівників 

правоохоронних органів та військовослужбовців, збільшити кількість 

патрульних нарядів, особливо у вечірні та нічні години, а також виділяти 

відповідні технічні засоби. 

Вважати боротьбу зі злочинами проти особи, злочинністю в економічній 

сфері, зокрема в кредитно-фінансовій та банківській системах, у 

зовнішньоекономічній діяльності та торгівлі, на транспорті, головними 

напрямками в діяльності правоохоронних органів.  

МВС України, СБУ за наявності достовірної інформації про місця 

зборищ кримінально-злочинного елементу, наркоманів, осіб, які перебувають 

на нелегальному становищі, терміново проводити спеціальні операції з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/70/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228/2000
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затримання і перевірки підозрюваних осіб та вживати до них  

заходи відповідно до законодавства України. 

Систематично здійснювати цільові обстеження гуртожитків, готелів, 

вокзалів, портів, ринків, інших місцезнаходжень осіб, що приїздять з іноземних 

держав, з метою виявлення тих, які перебувають на території України з 

порушенням установленого порядку, та вирішення питань щодо їх дальшого 

перебування в Україні. 

Виходячи з необхідності вжиття невідкладних радикальних заходів для 

запобігання злочинним діям, подолання злочинності, передусім насильницьких 

та організованих форм, до прийняття Верховною Радою України відповідного 

закону, дозволити, як виняток, ОВС, СБУ застосовувати з санкції прокурора 

запобіжне затримання на строк до 30 діб осіб, стосовно яких є достовірні дані 

про їх співучасть у готуванні або вчиненні актів бандитизму, терору, 

вимагательства, а також інших тяжких злочинів. 

Затримана особа має право на захист та оскарження дій правоохоронних 

органів у встановленому законодавством порядку. 

Надати правоохоронним органам право, за наявності передбачених 

законодавством підстав, на невідкладне ознайомлення та вилучення у разі 

потреби документів і матеріалів, які мають важливе значення для розкриття та 

припинення злочину, у підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності.  

Кабінету Міністрів України: 

- за участю Уряду АРКрим, виконавчих органів місцевого 

самоврядування розглянути до 15 серпня 1994 р. стан виконання Державної 

програми боротьби із злочинністю та вжити необхідних заходів до усунення 

причин та умов, що негативно впливають на їх виконання; 

- забезпечити своєчасне та повне фінансування Державної програми 

боротьби із злочинністю, виділення коштів для заохочення працівників 

правоохоронних органів і представників громадськості, які відзначились у 

виявленні, знешкодженні злочинних угруповань та затриманні злочинців; 

- вирішити у місячний строк питання щодо виділення коштів для 

придбання та оснащення правоохоронних органів, передусім спеціальних 

підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, сучасними технічними 

засобами; 

- прискорити підготовку та внесення на розгляд ВР України 

законопроектів щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення 

тяжких злочинів проти життя, здоров'я і майна громадян, передусім за замах на 

життя працівників правоохоронних органів та осіб, які беруть участь в охороні 

громадського порядку.  

Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності забезпечити належний 

порядок в обліку та збереженні матеріальних цінностей, схоронності зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, отруйних, радіоактивних речовин 

і матеріалів та наркотичних засобів. 
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РМ АРКрим, головам місцевих державних адміністрацій забезпечувати 

постійну координацію діяльності правоохоронних, інших відповідних 

державних органів та громадських організацій з виконання вимог цього Указу, 

зміцнення правопорядку на підпорядкованих їм територіях. 

Рекомендувати Генеральній прокуратурі України встановити суворий 

нагляд за неухильним додержанням вимог цього Указу.  

Просити ВР України прийняти у якомога коротші строки закони про 

запобіжне затримання особи, боротьбу з корупцією, відповідальність за 

легалізацію злочинних доходів, профілактику злочинів та заходи щодо 

посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.  

Інструкція № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442 від 10.08.94 

р., Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за № 

225/435 «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України 

у боротьбі із злочинністю» (МВС України, СБУ, Державний комітет у справах 

охорони державного кордону України, Державний митний комітет України, 

Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство 

юстиції України). 

Інструкція визначає основні напрями та форми взаємодії у вирішенні 

питань боротьби із злочинністю в країні. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:  

Узагальнивши зазначене вище, можна зробити такі висновки:  

1) запобігання злочинності - перспективний напрям протидії злочинності;  

2) основою системи запобігання злочинності є правова держава;  

3) запобігання злочинності розуміється як єдність загально-соціальних і 

спеціальних видів діяльності держави і суспільства;  

4) обов'язковість участі громадськості в запобіганні злочинності;  

5) мета системи запобігання злочинності - істотне зниження кількісних і 

позитивні зміни якісних показників злочинності в Україні;  

6) ресурсне забезпечення запобігання злочинності;  

7) моніторинг злочинності й ефективності заходів її запобігання. 

Отже, запобігання злочинності - це соціальна політика держави, 

спрямована на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних 

відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так 

зване загально-соціальне запобігання), а також спеціальна випереджальна 

практика протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів 

(спеціально-кримінологічне запобігання). У підручниках, навчальних 

посібниках, статтях даються дещо інші визначення поняття запобігання 

злочинності. Наприклад, запобігання злочинності - "це сукупність 

різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на 

вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та 

процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення 

вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки". Незважаючи на їх 

деяку змістову відмінність, ці визначення за своєю суттю ідентичні. Мова йде 

про уточнення і пошук більш виразного опису специфіки цієї людської 
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діяльності. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

1. Кримінальне правопорушення – передбачене цим кодексом суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального 

правопорушення (ст. 11 Проекту Кримінального кодексу). Види кримінальних 

правопорушень (ст.11 ч. 2 Проекту Кримінального кодексу): 1) злочини; 2) 

кримінальні проступки. Однак, в чинному КК України поняття кримінального 

правопорушення немає, і ми будемо користуватися поняттями «злочин» та 

«злочинність». При цьому під поняттям злочину, як ви бачите, в Проекті 

Загальної частини КК розуміється кримінальне правопорушення. Це 

узагальнююче поняття, що об’єднує в собі всі види злочинів, розташованих в 

чинному КК України незалежно від ступеня їх тяжкості, приналежності до 

певної групи злочинів за родовим об’єктом, тощо. 

2. Кримінологія – це соціально-правова наука, яка вивчає сутність, 

закономірності та форми прояву злочинності, її детермінанти, особу злочинця 

та інших категорій правопорушників, які можуть встати на злочинний шлях, а 

також систему попередження злочинності. 

3. Кримінологічна політика - це складова частина державної внутрішньої 

соціально-економічної політики, яка на основі Конституції України, теорії 

кримінології та інтегрованих нею знань визначає методологічні засади та 

шляхи, якими керується держава при здійсненні нерепресивної протидії 

злочинності та її проявам.  

Сучасна структура діяльності по протидії злочинності:  

1) запобігання злочинності - перспективний напрям діяльності органів 

поліції у протидії злочинності;  

2) основою системи запобігання злочинності є правова держава;  

3) запобігання злочинності розуміється як єдність загальносоціальних і 

спеціальних видів діяльності держави і суспільства;  

4) обов'язковість участі громадськості в запобіганні злочинності;  

5) мета системи запобігання злочинності - істотне зниження кількісних і 

позитивні зміни якісних показників злочинності в Україні;  

6) ресурсне забезпечення запобігання злочинності;  

7) моніторинг злочинності й ефективності заходів її запобігання. 

Отже, запобігання злочинності - це соціальна політика держави, 

спрямована на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних 

відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так 

зване загально-соціальне запобігання), а також спеціальна випереджальна 

практика протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів 

(спеціально-кримінологічне запобігання). У підручниках, навчальних 

посібниках, статтях даються дещо інші визначення поняття запобігання 

злочинності. Наприклад, запобігання злочинності - "це сукупність 

різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на 

вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та 

процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення 
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вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки". Незважаючи на їх 

деяку змістову відмінність, ці визначення за своєю суттю ідентичні. Мова йде 

про уточнення і пошук більш виразного опису специфіки цієї людської 

діяльності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 

В процесі вивчення даної теми та підготовки до семінарського заняття 

здобувачі повинні самостійно відпрацювати наступні питання: 

1. Ознаки та види злочинів і злочинності.  

2. Правова основа протидії злочинності в Україні. 

3. Предмет кримінології: злочинність, кримінальні правопорушення, 

детермінанти (причини та умови, фактори) кримінальних правопорушень та 

злочинів, особа правопорушника та особа злочинця, попередження 

кримінальних правопорушень та злочинів.  

4. Сучасні термінологічні проблеми правоохоронної діяльності, 

невідповідність використовуваних термінів філологічним поняттям. 

5. Законодавче забезпечення діяльності органів поліції у попередженні та 

профілактиці злочинності. 

Підготовка до семінарського заняття включає самостійне опрацювання 

здобувачем переліку рекомендованої літератури, зазначеної на початку лекції, 

аналіз нормативно-правових джерел у сфері протидії, попередження та 

профілактики  злочинності в Україні, та здійснювані органами поліції зокрема. 

Під час самостійної та індивідуальної роботи здобувач повинен відповідально 

підійти до підготовки та виконання всіх завдань, передбачених навчальним 

планом. Це дозволить отримати повний обсяг знань по темі, по даному 

навчальному курсу і в майбутньому самостійно проводити кримінологічні 

дослідження в межах функціональних обов’язків по посаді в органах поліції, 

приймати об’єктивні та виважені рішення в питаннях попередження та 

профілактики злочинності на території обслуговування, на окремому об’єкті 

або попередження злочинів з боку конкретних осіб. 
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Ключові слова: кримінальне правопорушення, злочин, їх 

співвідношення, злочинність, види злочинності, показники злочинності, рівень 

злочинності, стан злочинності, структура злочинності, динаміка злочинності, 

ціна злочинності, географія злочинності, значення вивчення злочинності для 

працівника поліції, детермінанти злочинності, види детермінант злочинності, 

причини та умови злочинності, фактори злочинності, теорії виникнення та 

формування детермінант злочинності, мотив вчинення одиничного злочину, 

мотивація злочинної діяльності, значення вивчення детермінант злочинності та 

окремого злочину для працівника поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: знати поняття та 

види детермінант злочинності в цілому, види детермінант окремих злочинів, 

механізм їх виникнення та формування, їх взаємозв’язок та взаємовплив; вміти 

визначати детермінанти різних видів злочинів (проти життя та здоров’я особи, 

волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості), вираховувати 

показники латентної злочинності, а також рівень злочинності; вміти складати 

динамічні ряди злочинності та графіки злочинності та окремих її видів. 

 

ВСТУП 

Злочинність є однією з найгостріших проблем сучасного українського 

суспільства. Згідно з результатами опитувань громадської думки, проведених в 

останні десятиліття, люди багатьох країн ставлять її за значимістю на друге-

третє місце після проблем економічного характеру. 

Багато мислителів приділили увагу цій проблемі. Перші думки з цього 

приводу можна знайти вже у Арістотеля і Платона, які висловлювались щодо 

злочинності, розглядаючи філософські проблеми суспільного устрою, етики 

людської поведінки. З початком формування суспільства сучасного типу увага 

до проблеми злочинності значно зросла.  

Сучасний погляд на це явище почав формуватися у XIX ст. із 

запровадженням регулярних статистичних спостережень злочинності. Перші 

кримінальні статистичні звіти були складені у Франції у 1826 р. і з того часу 

почали друкуватися. 

Проблемою визначення поняття злочинності та вивченням її кількісно-

якісних характеристик займалися такі видатні кримінологи, як Віцин С.Е., 

Даньшин І.М., Джужа О.М., Долгова А.І., Зелінський А.Ф., Карпець І.І., 

Кудрявцев В.М., Кузнєцова Н.Ф., Литвак О.М., Лунєєв В.В., Михайленко П.П., 

Хохряков Г.В., Шакун В.І. та інші. 

Протидія злочинності ґрунтується на вивченні стану злочинності в цілому 

та її характеристик, являє собою цілеспрямований комплексний процес, що 

здійснюється державними органами, господарськими і громадськими 

організаціями, а також громадськими формуваннями і окремими громадянами. 

Це є завданням всіх гілок державної влади: законодавчої, виконавчої, судової 

(ст. 6 Конституції України). Протидія злочинності базується на нормативно-

правових засадах внутрішньої і зовнішньої політики держави, складовою 

частиною якої є кримінологічна політика, що визначає теоретичні основи, 
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напрями, цілі, методи запобіжного впливу на злочинність. 

Для підрозділів міліції громадської безпеки особливо важливим є не лише 

здійснення вивчення практики запобігання злочинів, а й їх кримінологічне 

вивчення (облік, узагальнення, аналіз, прогнозування. планування, 

попередження тощо). 

 

ПИТАННЯ 1. ПОНЯТТЯ СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ОЗНАКИ  

У радянській кримінології після її відродження визначенню злочинності 

не приділялося достатньої уваги. Так, у першому підручнику з кримінології 

(Криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. – 

М., 1966. – С.55-57) цьому питанню був присвячений невеличкий параграф. У 

ньому вказувалось, що “злочинність містить у собі всю сукупність конкретних 

злочинів, вчинених у певний період часу в даному суспільстві, але не є простою 

сумою цих злочинів”. Далі розглядалися стан, структура та динаміка 

злочинності. Особливо підкреслювалось, що злочинність є явищем соціальним. 

Найбільш серйозною працею в 60-х роках ХХ ст. про злочини і 

злочинність була монографія Н.Ф. Кузнецової “Преступление и преступность”. 

Злочинність, - на її думку, – це відносно масове, історично мінливе, соціальне, 

що має кримінально-правовий характер, явище класового суспільства, що 

складається з усієї сукупності злочинів, які вчиняються у певній державі у 

певний період часу. Основні положення цієї роботи дістали загальне визнання і 

відтворювалися у багатьох підручниках з кримінології. 

Ряд авторів (Гілінський Я.І. та ін.) аналізували злочинність у більш 

широкому контексті, як вид поведінки, що відхиляється від встановлених 

суспільством соціальних норм. У деяких роботах злочинність пропонувалося 

розглядати як своєрідну систему (Аванесов В.А., Віцин С.Е., Долгова А.І.). 

Для досліджень злочинності радянського періоду були характерні певні 

методологічні недоліки, які стримували розвиток наукових поглядів на цю 

проблему. Це, по-перше, ідеологічна забарвленість питання про злочинність, 

яка і досі не зникла повною мірою і продовжує обмежувати науковий пошук, 

знижує ступінь об’єктивності дослідження. По-друге, мало місце домінування 

юридичного підходу до розгляду злочинності при недостатньому застосуванні 

історичного, соціологічного, економічного та соціально-психологічного 

методів аналізу. По-третє, для значної кількості робіт характерним є 

загальнотеоретичний, умоглядний погляд на злочинність, явно недостатнє 

використання даних статистичного аналізу, результатів кримінологічних 

досліджень реального стану злочинності та окремих видів злочинів. 

Сучасний кримінолог О.М. Джужа визначає злочинність як соціально 

обумовлене, історично мінливе, відносно масове, соціальне і правове явище, 

яке проявляє себе в сукупності суспільно небезпечних, кримінально-караних 

діянь і осіб, які їх скоїли, на окремій території (держава, регіон, населений 

пункт) за певний період часу (Джужа О.М. «Кримінологія. Альбом схем 

(Загальна та Особлива частина)». – К.: НАВСУ, 1999). 

Таким чином, злочинність – це мінливе, історично-перехідне, соціально-

правове, відносно масове явище суспільного життя, що включає в себе 
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сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території (державі, регіоні) за 

відповідний період часу, і що характеризується кількісними та якісними 

показниками. 

Злочинність є продуктом взаємодії певних типів середовища та особи, у 

зв’язку із чим можна виділити 2 її підструктури:  

- стійку злочинність, у походженні якої провідну роль відіграють 

особистісні характеристики (які це види злочинів ? – побутова злочинність 

(побутові вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, хуліганства, зґвалтування); 

- ситуативну злочинність, яка визначається більш сильним впливом 

середовища, ніж особистісних характеристик та складною ситуацією злочинної 

поведінки (які це види злочинів ? – економічна злочинність, наркозлочинність, 

професійна злочинність (вбивства на замовлення), терористична злочинність). 

Якщо говорити про злочинність, необхідно сказати і про організовану 

злочинність – це складна система організованих злочинних об’єднань, що 

ведуть широкомасштабну злочинну діяльність, створюють для такої діяльності 

найбільш сприятливі умови, використовуючи при цьому як власні структури з 

управлінськими та іншими функціями по обслуговуванню цих формувань, їх 

діяльності та зовнішньої взаємодії, так і державні структури (органи влади та 

місцевого самоврядування, правоохоронні органи) та інститути громадянського 

суспільства (політичні партії та об’єднання, політичні та громадські рухи, 

громадські та релігійні організації). 

ПОНЯТТЯПОНЯТТЯ ІІ ОЗНАКИОЗНАКИ ЗЛОЧИННОСТІЗЛОЧИННОСТІ

Злочинність – соціально обумовлене, історично мінливе, 

масове, соціальне і правове явище, що виявляється в

сукупності суспільно небезпечних, кримінально караних

діянь і осіб, що їх вчинили на певній території

(держава, регіон, населений пункт) за конкретний період

Соціальна обумовленість

Суспільна небезпека

Статистична сукупність злочинів

і осіб, що їх вчинили, на певній

території за конкретний період

Соціальний і правовий

характер

Історична мінливість

Масовість

 
Вивчення злочинності. При кримінологічному вивченні злочинності 

виявляються: 

1) ступінь її загальної поширеності та суспільної небезпечності в 

конкретних умовах місця і часу, з метою оцінки її стану і тенденцій розвитку, 

визначення напрямків протидії злочинності; 

2) соціальні характеристики злочинності, що вказують на особливості її 

виникнення та функціонування (мотивація, соціальна спрямованість, соціально-

группова, соціально-галузева, соціально-територіальна поширеність), з метою 
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розробки конкретних попереджувальних заходів; 

3) власні внутрішні характеристики злочинності (стійкість, активність, 

організованість) з метою удосконалення правоохоронної діяльності та заходів 

попередження рецидиву злочинів, та нейтралізація або протидія посиленню 

організованих начал в злочинності. 

В процесі вивчення злочинності кримінологи отримують фактичні дані 

про саму злочинність, що відображаються в системі показників (загальна 

кількість злочинів, кількість виявлених злочинців та ін..). Нові відомості, 

отримані в ході кримінологічних досліджень, співвідносять і порівнюють з 

колишніми, отриманими раніше знаннями, уявленнями, гіпотезами, і таким 

чином відбувається оцінка злочинності. 

При вивченні злочинності важливо забезпечити цілеспрямованість 

аналітичної діяльності, вірно визначити її завдання, сформулювати вихідні 

гіпотези, задати певний програмний характер і зберігати готовність до 

отримання нових, інколи несподіваних, не програмованих даних.  

Приклади: 1) розкриття умисного вбивства молодої жінки може 

призвести до виявлення ознак серії умисних вбивств, пов’язаних з певною 

мотивацією – помста жінкам за те, що одна із жінок відмовила злочинцю у 

спілкуванні, вийти заміж, вступити у близькі стосунки; 2) злочини, вчинювані 

Анатолієм Чикатило; Сергієм Ткачем. 

Злочинність, як і будь-яке явище суспільного життя, має певні ознаки: 

1. Злочинність є правовим явищем, і найбільш небезпечним видом 

соціального відхилення. Це її основна ознака. 

Об’єктивно необхідною основою існування суспільства є стандартизація 

людської поведінки, встановлення соціальних норм, що обмежують її 

різноманітність шляхом визначення видів поведінки, які є корисними для 

суспільства, схвалюються більшістю його членів і підтримуються ними, а 

також тих, які пов’язані із заподіянням шкоди членам суспільства, 

засуджуються ним і тягнуть застосування покарання щодо осіб, які їх вчинили. 

Але в жодному суспільстві, як свідчить історія, ніколи не вдавалося досягти 

повної стандартизації людських вчинків і виключити вчинення антисуспільних 

діянь. В соціології така поведінка називається такою, що відхиляється від 

встановлених соціальних норм. Це найбільш загальне формулювання, яке 

включає різні види соціальних відхилень – аморальні вчинки, порушення 

правил співжиття в побуті, правопорушення і, нарешті, злочини. Таким чином, 

злочин є актом поведінки людини, що порушує встановлені в суспільстві 

соціальні норми. Такі діяння, взяті в сукупності, шкодять суспільним 

відносинам, що склалися, руйнують єдність суспільства. Порушення правових 

заборон, передбачених саме в кримінальному законодавстві дозволяє віднести 

певне діяння до злочину і включити його в загальний масив показників 

злочинності. Відповідно, порушення правових норм, що не віднесені до 

кримінально-правових, не відноситься до злочину та злочинності, і складає 

лише певний вид правопорушення. 

2. Злочинність – це соціальне явище. 

Злочинність являє собою передусім вчинення частиною членів 
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суспільства діянь, які спричиняють шкоду суспільству. При чому ці діяння є 

найбільш небезпечними серед усіх видів людської поведінки. Обґрунтованим є 

характеризувати злочинність як соціальне явище, властиве будь-якому 

суспільству. Це випливає з походження злочинності, її чинників, сутності та 

наслідків. Наголошення на цьому не здається нам зайвим, оскільки в 

кримінології існував та й зараз існує досить потужний біологічний напрямок, у 

рамках якого неодноразово висловлювалась ідея про біологічне походження 

злочинності.  

Раніше вітчизняні кримінологи говорили про те, що злочинність 

притаманна лише класовому суспільству. Однак, як показав світовий досвід та 

досвід українського суспільства, і у безкласовому суспільстві вчинювалися 

злочини, від побутових до організованих та професійних. З часу створення 

безкласового суспільства у 1917 р. в суспільстві вчинялися злочини різними 

категоріями громадян: від декласованих, підданих експропріації (з більш 

високим освітнім рівнем), колишніх революціонерів, військовослужбовців, 

чиновників, до суто кримінальних злочинців (крадіїв, грабіжників, розбійників, 

хуліганів, вбивць, каторжників). 

3. Злочинність за своєю суттю – явище шкідливе, що приносить шкоду як 

суспільству в цілому, так і конкретним його членам. Шкода, від вчинення 

злочинів може бути, як ви знаєте, матеріальна та фізична. А в цілому, можна 

виділяти і моральну шкоду, оскільки будь-який злочин негативно впливає на 

свідомість людини: один буде перебувати у стані страху, стресу, депресії, а 

інший вирішити – якщо іншим можна, то чому мені не можна, і вирішить 

вчинити аналогічний злочин. Крім того, злочинець, який потрапив в місця 

позбавлення волі піддається негативному впливу з боку оточення – таких же 

засуджених, і у нього може сформуватися бажання помститися жертві чи її 

родичам за призначене покарання. 

4. Злочинність – історично зумовлене й історично мінливе явище. Вона 

виникла на певному етапі розвитку людського суспільства. 

Протягом усього розвитку суспільства коло злочинів істотно 

змінювалося. Якщо у первісному суспільстві злочинності не було, то з появою 

перших державних утворень з’являються злочини і злочинність. В Руській 

Правді в якості злочинів виділялися «татьба» (крадіжка), розбій, вбивство, 

перелюбство, зґвалтування, вбивство. З ускладненням суспільних відносин 

збільшувалась і загальна кількість видів злочинів, ряд діянь були 

декриміналізовані, а то й взагалі перестали зустрічатися, виникли нові 

різновиди злочинних посягань. В період 1900-1917 рр. в Укладенні про 

покарання уголовні та виправні виділялися злочини проти імператора: 

посягання на життя царя, терористичні акти. В період 1917-1921 рр. більш 

актуальними були бандитизм, розбій. В період 1928-1938 рр. – викрадення 

державного майна: навіть збирання колосків на полі передбачало тривалі 

терміни позбавлення волі та вислання. В період 1937-1953 рр. – злочини проти 

держави : справа лікарів (які лікували Сталіна), заговори (проти існуючої 

влади: групи троцькістів, іноземних розвідників, шпіонив, пособників, розвал 

роботи підприємств). В період 1980-1989 рр. – незаконна індивідуальна 
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підприємницька діяльність. В період 1985-1995 рр. – розбої, вимагання майна 

приватних підприємців, катування. В період 1996-2008 рр. – вбивства на 

замовлення політичних та державних діячів, представників великого бізнесу, 

рейдерські захоплення (експропріація). Під час та після помаранчевого 

перевороту (2004) – політичні репресії опозиції та фізичне усунення її лідерів та 

їх близьких (вбивство міністра транспорту України Г. Кірпи (2004), екс-

начальника УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області Е. Шевченка та 

екс-міністра внутрішніх справ України Ю. Кравченка (2005), директора 

центрального ринку м. Дніпропетровська В. Воробйова (2006), російського 

бізнесмена М. Курочкіна, директора радіоринку м. Києва Г. Супруненка та 

народного депутата України Є. Кушнарьова (2007), прокурора 

Дніпропетровської області В. Шуби (2008), Дніпропетровського бізнесмена В. 

Аксельрода (2012), колишньої голови фонду Держмайна Л. Семенюк-

Самсоненко (2014), народного депутата М. Чечетова (2015), київських 

журналістів О. Бузини (2015), В. Шеремета (2016). Мінливість властива 

багатьом соціальним явищам, але в даному випадку вказівка на цю ознаку не є 

зайвою. Справа в тому, що злочинність є дуже чутливою щодо змін у житті 

суспільства і чітко відтворює їх. 

5. Злочинність є відносно масовим явищем. Це означає, що абсолютна 

більшість актів поведінки в суспільстві є соціально-позитивними або соціально-

нейтральними. Соціальні відхилення позитивного характеру (героїчні вчинки, 

випадки самопожертви, спасіння на пожежах, потопаючих), і соціальні 

відхилення негативного характеру, в тому числі злочини, становлять дуже 

невеликий відсоток актів людської поведінки. Тим не менше, вони поширені в 

сучасному українському суспільстві та істотно впливають на його життя. 

Визначити і обґрунтувати якісь кількісні параметри злочинності, які є 

“нормальними” для суспільства, наука в даний час не може. Рівень злочинності 

є дуже різним залежно від низки економічних, соціальних, політико-правових, 

культурно-історичних та соціально-психологічних факторів, що діють в кожній 

країні. 

6. Злочинність має кримінально-правовий характер – оскільки лише 

порушення кримінального закону складає статистичні показники злочинності. 

7. Злочинність гальмує соціальний розвиток суспільства – кошти, які 

могли ю бути витрачені на розвиток освіти, медицини, виплату стипендії чи 

пенсій, та в цілому на соціальну сферу – витрачаються на утримання 

правоохоронних структур, утримання ув’язнених в СІЗО та засуджених в 

тюрмах та колоніях. 

8. Злочинність призводить до дезорганізації соціальних структур – 

злочини. Вчинені на підприємствах, в установах, організаціях порушують їх 

роботу, перешкоджають розвитку виробництва; викрадення новітніх наукових 

розробок, промислових зразків – вимагає посилення системи охорони та 

безпеки, а в цілому – не на розвиток виробництва, а на його захист. 

9. Злочинність порушує суспільний спокій, викликає почуття страху у 

людей – більшість населення адекватно реагує на вчинювані злочини. Але 

вчинення злочину відносно родича, сусіда, колеги – викликає почуття страху, 
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що я можу стати наступною жертвою. А це призводить до підвищення 

емоційної напруги у суспільстві, намаганням громадян захистити себе та своїх 

рідних будь-якими способами (придбанням зброї – законно чи незаконно, 

обладнанням сигналізації, будуванням високих парканів). 

10. Злочинність породжує недовіру до держави та її правоохоронних 

органів – громадяни, спостерігаючи нестабільність в економіці, політиці, 

реальному житті пересічного громадянина перестали довіряти 

правоохоронцям. Високий рівень корупційності, за політизованість 

правоохоронців та державних чиновників призводить до формування недовіри 

у населення, небажання допомагати у виявленні та розкритті злочинів та 

пошуку злочинців. Це суттєво зменшує можливості правоохоронних органів у 

розкритті злочинів та використання можливостей негласного апарату. 

Треба розрізняти злочинність у масштабі всієї держави або 

територіального підрозділу (область, місто, район, дільниця). Її необхідно 

обмежувати й у часі, прив’язувати до певного відрізку, періоду часу (рік, 

п’ятиріччя, 10, 15, 25 років і далі). 

Оскільки із попередньої лекції ми уже знаємо з вами, що кримінальне 

правопорушення – це синонім злочину, то і всі характеристики та ознаки, що 

ми розглянули вище. стосуються і характеристики кримінальних 

правопорушень. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 1. Таким чином, злочинність – це 

мінливе, історично-перехідне, соціально-правове, відносно масове явище 

суспільного життя, що включає в себе сукупність всіх злочинів, вчинених на 

певній території (державі, регіоні) за відповідний період часу, і що 

характеризується кількісними та якісними показниками. 2. Злочинність 

характеризується певною сукупністю ознак і є: найбільш небезпечним видом 

відхилення у соціальній поведінці особи; є соціально-правовим явищем, має 

певні негативні наслідки для жертви та злочинця, історично зумовлене й 

історично мінливе, масове явище, що має часову та територіальну поширеність. 

 

ПИТАННЯ 2. ВИДИ ЗЛОЧИННОСТІ 

Злочинність (сукупність злочинів) класифікується за різними підставами. 

Класифікація злочинності допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення 

багатьох кримінологічних проблем, а по-друге, є важливою для вирішення 

практичних завдань протидії злочинності загалом та окремим її різновидам. 

1. За кількістю вчинених злочинів розрізняють первинну злочинність - 

сукупність злочинів, вчинених вперше та рецидивну злочинність - сукупність 

повторних злочинів. В якості особливого її різновиду останнім часом 

виділяється професійна злочинність - сукупність злочинів, що вчиняються 

постійно, на професійній основі, з певною спеціалізацією і є для злочинця 

основним джерелом прибутку. 

2. За статтю виділяють злочинність чоловіків і злочинність жінок. 

3. За віком – виділяється злочинність дорослих і неповнолітніх. Також 

можна розрізняти злочинність малолітніх (делінквентна поведінка осіб віком до 
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14 років), злочинність молоді (від 18 до 28-35 років) та осіб інших вікових груп. 

Виділяється останнім часом і злочинність осіб зрілого віку (36-50 років) і 

геронтологічна злочинність – злочинність осіб похилого віку. 

4. За національністю – виділяється етнічна злочинність. 

5. За віросповіданням – виділяється злочинність екстреміського 

характеру, релігійного сепаратизму (військові конфлікти в Афганістані, Чечні, 

Ізраїлі та Секторі Газа, Індії та Пакистані). 

6. За сімейним становищем злочинців. 

7. За мотивацією діянь виокремлюють корисливу, агресивну та 

агресивно-корисливу злочинність, корисливо-насильницьку та інші. 

8. За територіальною поширеністю виділяють злочинність у містах та 

злочинність у сільській місцевості (міська та сільська злочинність). 

9. За формою вини злочинність поділяють на умисну та необережну. 

10. За сферами суспільного життя класифікують злочинність на 

політичну, економічну, службову, вуличну, озброєну, екологічну, корупційну, 

організовану, терористичну, злочинність військовослужбовців, 

правоохоронців, злочинність працівників пенітенціарної системи тощо. 

11. За статусом злочинців – виділяють злочинність службову, 

корупційну (білокомірцеву), злочинність голубих комірців (чиновників 

середньої ланки, менеджерів). 

Можна назвати види злочинності і за розділами Особливої частини 

Кримінального кодексу України (проти життя та здоров’я особи, статеві 

злочини, злочини проти громадського порядку та громадської безпеки та ніші). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: Злочинність (або сукупність 

кримінальних правопорушень) як складне явище можна охарактеризувати за 

допомогою виділення певних її ознак та сфер вчинення злочинів і 

класифікувати за різними підставами: за кількістю вчинених злочинів, статтю, 

віком, мотивацією, територіальною поширеністю, формою вини, сферами 

суспільного життя тощо. Класифікація злочинності допомагає: 1) 

конкретизувати вивчення багатьох кримінологічних проблем, 2) є важливою 

для вирішення практичних завдань протидії злочинності загалом та окремим її 

різновидам. Для протидії кожному виду злочинності створюються відповідні 

правоохоронні структури та підрозділи у їх складі). 

 

ПИТАННЯ 3. ПОКАЗНИКИ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині, 

як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності ОВС 

використовуються такі показники злочинності, як її рівень, коефіцієнти, 

динаміка, структура, географія. При поглиблених кримінологічних 

дослідженнях застосовуються додаткові показники: “ціна злочинності”, 

латентність злочинів та інші. 

Всі показники злочинності тісно пов’язані між собою. Зміна хоч одного з 
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них в цілому, або в окремій частині веде до зміни характеристик злочинності 

взагалі. 

Показники злочинності поділяються на кількісні та якісні. 

Кількісні показники злочинності. 

1. Стан злочинності – це кількість вчинених злочинів та осіб, які їх 

вчинили, на певній території за визначений період часу. 

За територіальною ознакою стан злочинності в державі, наприклад, може 

бути поданий, як сукупність обласних показників, в області - через суму 

районних і так далі. По тимчасовій ознаці стан може визначатися за місяць, 

квартал, півріччя, рік і так далі. 

Оцінюючи стан злочинності в тому чи іншому часовому інтервалі і у 

порівняльних поняттях “вище” і “нижче”, “більше” і “менше”, ми розглядаємо 

її як явище, яке послідовно змінюється на протязі певного часу, тобто в якості 

процесу. 

Розглядання злочинності в якості процесу передбачає обов’язкове 

встановлення, стоїть чи ні за кожною кількісною зміною злочинності якісна 

зміна. Основою для визначення стану злочинності є кримінальна статистика. 

При оцінці стану злочинності за кримінальною статистикою необхідно 

мати на увазі: 

– що в загальній кількості вчинених злочинів повинні бути враховані дані 

про кількість осіб, засуджених судами до різних видів покарань (як пов’язаних 

із позбавленням вол, так і не пов’язані з позбавленням волі – штрафи, 

громадські або виправні роботи); 

– про кількість всіх осіб, переданих на виправлення до спеціальних 

установ пенітенціарної системи; 

– кримінальні справи, припинені провадженням внаслідок недоказанності 

участі обвинувачених у вчиненні злочинів; 

– дані про нерозкриті злочини; 

– кількість злочинів та осіб, які їх вчинили, і які залишилися поза обліком 

і реєстрацією. 

2. Рівень (коефіцієнт) злочинності - визначається із кількості злочинів, 

вчинених на тій чи іншій території з урахуванням числа мешканців за певний 

період часу на задане число мешканців, наприклад, на 1, 10 чи 100 тисяч. 

Розраховуються коефіцієнти злочинів та злочинців. 

Коефіцієнт злочинів розраховується по формулі:  

К = (Кз х задане число мешканців) : Чн, де – 

“К”- коефіцієнт злочинності; 

“Кз” – кількість злочинів; 

“Чн” – чисельність населення 

Коефіцієнти дозволяють порівняти інтенсивність злочинності у різних 

адміністративно-територіальних одиницях з різною кількістю населення, а 

також у різні періоди в одному й тому ж районі, області з урахуванням 

кількості населення. 

Коефіцієнт інтенсивності злочинності розраховується за формулою: 
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Кіз = (Кз : Чн) х ЗОЧН, де –  

“Кіз” – коефіцієнт інтенсивності злочинності; 

“Кз” – кількість злочинів; 

“Чн” – чисельність населення; 

“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з розрахунку на 

яку визначається коефіцієнт. 

Коефіцієнт злочинної активності населення (коефіцієнт злочинців) 

розраховується за формулою: 

Кзан = (Кзл : Чн) х ЗОЧН, де –  

“Кзан” – коефіцієнт злочинної активності населення; 

“Кзл” – кількість злочинців; 

“Чн” – чисельність населення; 

“ЗОЧН” – заздалегідь обумовлена чисельність населення, з розрахунку на 

яку визначається коефіцієнт. 

У разі визначення кількості злочинів сумуються наступні дані: 

- про злочини, провадження по справах яких закінчилося складанням 

обвинувального висновку; 

- про злочини осіб, звільнених від кримінальної відповідальності за 

різними підставами; 

- про нерозкриті злочини або злочини, що розслідуються, відносно яких 

отримані повідомлення у встановленому законом порядку. 

3. Динаміка злочинності - це зміни показників злочинності (стану, рівня, 

структури) за певний період часу. Показники злочинності повинні 

аналізуватись у русі, тобто динаміці. На динаміку злочинності як соціально-

правове явище, впливають дві групи факторів: 

1) це причини і умови злочинності, демографічна структура населення та 

інші соціальні процеси і явища, які впливають на злочинність; 

2) зміни кримінального законодавства, розширюючи або звужуючи сферу 

злочинного. 

Вивчення злочинності в динаміці має такі види: 

- поточний, коли співставляються і порівнюються показники про 

злочинність за рік з даними за попередні роки; 

- систематический, при якому злочинність аналізується послідовно по 

роках, і при цьому виділяються певні періоди часу (5, 10, 20 років і більше) або 

аналіз злочинності проводиться по етапах розвитку суспільства (зміна 

політичної влади, економічні реформи, зміна законодавства, декриміналізація); 

- аналіз сезонних коливань злочинності (якщо у ньому є необхідність). 

При вивченні злочинності в динаміці розраховуються темпи її приросту. 

Приріст злочинності – це загальний термін, що застосовується як у випадку 

збільшення показників злочинності (позитивний приріст), так і у випадку 

зниження показників злочинності (негативний приріст). 

Аналіз динаміки злочинності в науково-практичному відношенні і для 

діяльності ОВС має наступні цілі: 

1) надати уявлення про зміну показників за попередній (минулий) період, 
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виявити тенденції та закономірності цих змін – як змінювалися показники 

умисних вбивств на протязі року та попередніх років; 

2) на цій основі здійснити прогноз про майбутній можливий характер 

злочинності в близькому майбутньому, що являється підставою необхідного 

оптимального кримінологічного планування заходів протидії їй. Найбільш 

ефективними і виправданими є прогнози на 1-3 роки; 

3) вирішити питання про необхідну зміну кількості та якості персоналу 

правоохоронних органів, що обслуговують територію або про створення нових 

підрозділів чи виділення окремих ліній роботи (у 1980-роках в підрозділах 

карного розшуку був умовний розподіл оперуповноважених за лініями роботи: 

корисливі злочини (крадіжки, грабежі, розбої, вимагання), злочини проти особи 

(вбивства, тілесні пошкодження, зґвалтування, мужолозтво), незаконний обіг 

наркотиків (виготовлення та збут), квартирні крадіжки, угони автотранспорту 

та крадіжки із автомобілів. З 1992 р. було створено підрозділи по боротьбі з 

незаконним обігом наркотиків і всі пов’язані із цим злочини перейшли до 

відділів БНОН. У 2001 р. було створено підрозділи по боротьбі з торгівлею 

людьми). 

Якісні показники злочинності: 

1. Структура злочинності розкриває її внутрішній зміст, співвідношення 

груп або окремих видів злочинів в загальній їх кількості за певний період часу 

на визначеній території, викреслених по різних групуючих ознаках: 

кримінально-правових, кримінологічних, соціально-демографічних та інших. 

Основні показники структури злочинності: 

1. Співвідношення злочинів за ступенем їх тяжкості. 

2. Співвідношення умисних та необережних злочинів. 

3. Співвідношення злочинів, класифікація яких дана в Особливій частині 

Кримінального кодексу України. 

4. 8-10 найбільш розповсюджених злочинів (умисні вбивства, тілесні 

ушкодження, зґвалтування, крадіжки, грабежі, розбої, хуліганство, незаконний 

збут наркотиків, незаконний обіг зброї). 

5. Частка злочинності неповнолітніх та молоді. 

6. Частка рецидивної та професійної злочинності. 

7. Частка групової та організованої злочинності. 

8. Співвідношення жіночої та чоловічої злочинності. 

Приватним випадком структури злочинності є її географія злочинності – 

це розподіл злочинності за видами розселення людей по різних регіонах. 

Наприклад: на Півдні чи Сході України рівень злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів вищий, ніж в Західних регіонах; в 

промислових регіонах та містах рівень економічних злочинів вищий, ніж в 

сільськогосподарських. В містах розташування великих промислових 

підприємств більші показники викрадень майна із цих підприємств та збуту 

викраденого. 

Територіальні різниці злочинності тісно пов’язані з рівнем соціально-

економічного розвитку, з національними традиціями населення конкретних 

регіонів, їх звичаями, станом культурно-виховної роботи, організацією побуту і 
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дозвілля та іншими факторами. Слід відмітити, що в обласних центрах 

вчиняється майже половина усіх злочинів по області, а в містах – до 70% на 

відміну від сільських районів. 

2. Характер злочинності визначається кількістю найбільш небезпечних 

злочинів, і характеристикою особистості тих, хто вчинив ці злочини. З точки 

зору цього показника серед злочинності виділяють кримінальний 

професіоналізм, організованість, ситуаційний характер та інші характеристики. 

Кримінальний професіоналізм – це антигромадська діяльність особливого 

типу, яка характеризується наступними рисами: наявністю у злочинців 

відповідних спеціальних знань та навичок, необхідних для заняття злочинною 

діяльністю; відповідною кримінальною спеціалізацією цих осіб, що 

проявляється у вчиненні однотипних злочинів; систематичним характером 

злочинної діяльності цих осіб; тим, що злочинна діяльність є основним 

джерелом прибутку. Час від часу професійна злочинність змінюється, 

пристосовується до нових умов, але антигромадська сутність її є сталою, а 

суспільна небезпечність зростає (кіллери по усуненню політичних конкурентів, 

конкурентів по бізнесу; висока технічна оснащеність, якісна зброя). 

Організована злочинність характеризується наступними рисами: 

плануванням злочинної діяльності; відносно стійким кримінальним зв'язком 

між членами групи та розподілом злочинних ролей (організатор, керівники 

груп, групи биків, виконавці тощо); кооперацією між членами різних злочинних 

груп; наявністю специфічних правил, норм поведінки, у тому числі 

взаємовідносини між членами групи; розробкою заходів захисту від виявлення 

їх злочинної діяльності та покарання за вчинені злочини; вербування до 

злочинної діяльності представників влади та правоохоронних органів тощо. 

У зв'язку з тим можливо зробити висновок, що характер злочинності 

виявляється через структуру злочинності. 

Кількісно-якісні показники злочинності були б не повними без 

віктимологічного аналізу. Багато злочинів обумовлені негативною поведінкою 

самих потерпілих. Але цей показник вимагає спеціального розгляду в окремій 

темі. 

3. В числі показників, які характеризують злочинність, слід вказати на її 

наслідки – майнову, моральну, фізичну та іншу шкоду, яка завдається 

злочинами суспільним відносинам. 

Майнова (матеріальна) шкода визначається в грошовому обчисленні, а 

шкода від агресивних посягань визначається в кількості випадків смерті; 

каліцтва; кількості робочих днів, пропущених у зв’язку з втратою 

працездатності потерпілими; в розмірах витрат на лікування та виплату по 

лікарняних листках тощо. 

Питання щодо ціни злочинності вимагає розглядати не тільки пряму 

шкоду від протиправних посягань, але і побічну шкоду від злочинності, яка 

обчислюється за витратами суспільства, держави на протидію злочинності в 

цілому: утримання правоохоронних органів, навчання правоохоронців, 

забезпечення правоохоронців новітніми технічними засобами, кошти на 

утримування в місцях позбавлення волі затриманих, підозрюваних, 
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обвинувачених, підсудних, засуджених, кошти на лікування потерпілих та 

відшкодування їм витрат від шкоди, заподіяної злочинами, витрати на роботу 

судів та адвокатів. 

Отже, ціна злочинності дає уявлення про обсяг і характер прямої і 

непрямої шкода, яка заподіюється злочинністю суспільству. 

Характеристика злочинності буде неповною без урахування її латентної 

частини, без цього неможливо визначити реальний стан злочинності у 

суспільстві. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: Злочинність (сукупність 

кримінальних правопорушень) як соціальне явище має низку ознак, які відсутні 

у злочині, як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовуються 

такі показники злочинності, як її рівень, коефіцієнти, динаміка, структура, 

географія. При поглиблених кримінологічних дослідженнях застосовуються 

додаткові показники: “ціна злочинності”, латентність злочинності та інше. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

1. Кримінальне правопорушення – передбачене кодексом суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального 

правопорушення (ст. 11 Проекту КК). Види кримінальних правопорушень 

(ст.11 ч. 2 Проекту КК): 1) злочини; 2) кримінальні проступки. Однак, в 

чинному КК України поняття кримінального правопорушення немає, і ми 

будемо користуватися поняттями «злочин» та «злочинність». При цьому під 

поняттям злочину, як ви бачите, в Проекті нового КК розуміється кримінальне 

правопорушення. Це узагальнююче поняття, що об’єднує в собі всі види 

злочинів, розташованих в чинному КК України незалежно від ступеня їх 

тяжкості, приналежності до певної групи злочинів за родовим об’єктом, тощо. 

2. Злочинність (сукупність кримінальних правопорушень) – це мінливе, 

історично-перехідне, соціально-правове, відносно масове явище суспільного 

життя, що включає в себе сукупність всіх злочинів, вчинених на певній 

території (державі, регіоні) за відповідний період часу, і що характеризується 

кількісними та якісними показниками. 

Злочинність характеризується наступними ознаками: найбільш 

небезпечний видом соціального відхилення; соціально-правове, негативне, 

історично зумовлене й історично мінливе, масове явище, має часову та 

територіальну поширеність. 

3. Злочинність класифікується за різними підставами: за кількістю 

вчинених злочинів, статтю, віком, мотивацією, територіальною поширеністю, 

формою вини, сферами суспільного життя тощо. Класифікація злочинності 

допомагає, по-перше, конкретизувати вивчення багатьох кримінологічних 

проблем, а по-друге, є важливою для вирішення практичних завдань протидії 

злочинності загалом та окремим її різновидам. 

Злочинність як соціальне явище має низку ознак, які відсутні у злочині, 

як індивідуальному акті поведінки. Ці ознаки відображаються рядом 

показників. Найчастіше у науковій та практичній діяльності використовуються 
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такі показники злочинності, як її рівень, коефіцієнти, динаміка, структура, 

географія. При поглиблених кримінологічних дослідженнях застосовуються 

додаткові показники: “ціна злочинності”, латентність злочинності та інше. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 

Відпрацювати наступні питання: 

1. Поняття злочинності та її основні ознаки. 

2. Види злочинності. 

3. Основні показники злочинності. 

4. Латентна злочинність та її види. 

5. Самостійно проаналізувати показники ГПУ по відкритих та закритих 

кримінальних провадженнях за 2013-2016 роки. 
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Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо визначення актуальних напрямів протидії, запобігання 

(попередження) злочинів та злочинності, профілактики злочинів, методики 

складання програм та планів протидії злочинності в Україні і в системі МВС 

України, методика збору та опрацювання кримінологічної інформації про 

злочинність та осіб, які вчинили злочини, використання в оперативно-

службовій і професійній діяльності органів поліції кримінологічної інформації 

та побудова кримінологічних прогнозів. 

 

Ключові слова: прогнозування злочинності, планування заходів 

запобігання (попередження) злочинності, планування заходів профілактики 

злочинів, програми протидії, запобігання злочинності, програми та плани 

запобігання злочинів органами поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача після вивчення теми: знати поняття та 

зміст кримінологічної інформації, методики її збору, аналізу та подальшого 

використання у протидії злочинності, програми та плани запобігання злочинів 

органами поліції; вміти збирати, аналізувати та використовувати 

кримінологічну інформацію у запобіганні злочинності службами та 

підрозділами поліції; вміти складати плани попередження злочинів 

інспекторами поліції (колишніми ДІМ) на дільниці в цілому та по окремих 

напрямках. 

 

ВСТУП 

 

Одним із проявів суспільного життя є злочинність, яка впродовж окремих 

відрізків часу змінюється і видозмінюється як за своєю кримінальною сутністю, 

так і у соціально-політичному розумінні. Щоб надійно протистояти цьому 

явищу, передбачити можливі його прояви, необхідне кримінологічне 

прогнозування. 

Найчастіше прогнози поділяються на соціальні, спрямовані на 

передбачення динаміки суспільних явищ, та індивідуальні, які прогнозують 

поведінку окремих осіб. В широкому розумінні індивідуальні прогнози теж є 

соціальними, оскільки поведінка людини має суспільний характер. За 

галузевим принципом розрізняють політичні, економічні, науково-технічні, 

демографічні, кримінологічні та інші види прогнозів. 

Кримінологічне вивчення та прогнозування злочинності – це не самоціль, 

а лише вихідний етап для вироблення кримінологічної політики і здійснення 

планування процесу боротьби зі злочинністю. 

 

ПИТАННЯ І. МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ 

 

 Метод – сукупність принципів, прийомів, способів, за допомогою яких 

здійснюється пізнання будь-якої науки, її предмету. 
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Методика кримінологічних досліджень – це система конкретних способів, 

прийомів, засобів збирання, обробки, аналізу та оцінки інформації про 

злочинність, її причинах та умовах, особу злочинця, заходах боротьби зі 

злочинністю, методів кримінологічного прогнозування її розвитку та 

планування заходів боротьби з нею, реалізація рекомендацій по удосконаленню 

практики попередження злочинів та можливостей оцінки ефективності цієї 

діяльності. Методологічною основою кримінології є теорія пізнання. На 

підставі законів та категорій матеріалістичної діалектики. 

Тривалий час в колишньому Радянському Союзі «істинно науковим» 

методом всіх суспільних наук визнавали марксистський діалектичний та 

історичний матеріалізм. Вчення про детермінацію злочинності було 

підпорядковано вульгарному соціологізму, який особливо активізувався у 

перші післявоєнні роки. Підгонка кримінологічних досліджень під встановлені 

ідеологічні догми призводила до хибних висновків, невірних рекомендацій та 

репресій чесних вчених. Так, у відповідності до теорії класової боротьби 

нещадно каралися «вороги народу» у 20-30 роки, тоді ж була модною наївна 

віра в «перековку» «класово близьких» уголовників. Ідеологія та авторитаризм 

обумовили послаблення зусиль з протидії економічній злочинності в період 

«застою»  та тоталітарну боротьбу з пияцтвом у 1985-1986 роках. 

Кримінологічна методологія не повинна визначатися відповідно до будь-

яких партійних ідеологій та напрямків політики. 

Злочинність – явище вічне і боротьба з нею повинна будуватися на основі 

перевірених істин буття і ні яка теорія не повинна претендувати на монополію в 

цьому питанню. Виявляється однак, виправданим використання в 

кримінологічних дослідженнях метода системно-структурного аналізу 

криміногенних явищ суспільного життя, основ християнської етики, визнання 

приорітету особи в детермінації поведінкових актів, діалектичної єдності 

соціального та біологічного в особі, вчення про звязки в обєктивному світі, 

зокрема, в причинному звязку. 

Методологію кримінологічних досліджень складають сукупність 

конкретних прийомів, способів, засобів збору, обробки та аналізу інформації 

про злочинність, її прийомів та умов, особі злочинця, заходах боротьби зі 

злочинністю. 

Цілі кримінологічних досліджень: 

1) отримання інформації про кількісно-якісні параметри злочинності; 

2) визначення детермінант злочинності; 

3) визначення ефективність заходів, спрямованих на протидію 

злочинності; 

4) розробка системі концептуальних та прикладних рекомендацій 

удосконалення боротьби зі злочинністю на підставі проведеного аналізу. 

Обєкти кримінологічного дослідження – явища багатоаспектні, 

вимагають комплексного міждисциплінарного підходу: 

- поведінка окремих осіб чи груп осіб в умовах конкретної обстановки 

чи певної ситуації; 



 44 

- висловлювання, реакції, судження осіб, які вчинили злочини чи фонові 

правопорушення або осіб із контрольних груп (наркоманів, алкоголіків, 

колишніх засуджених, адміннаглядних тощо); 

- результати дії (бездіяльності) названих осіб, а також осіб-субєктів 

профілактики; 

- середовище оточення контингенту, що вивчається. 

До законів та категорій діалектики, які дозволяють визначити шляхи до 

розуміння такого явища, як злочинність, її природи та соціальної сутності, 

причин та умов, особливостей особи злочинця, можливостей профілактики 

відносяться: 

- закон єдності та боротьби протилежностей для вивчення причин 

злочинності та особи злочинця, його позитивних та негативних рис, розкриття 

факторів, що детермінують конкретне злочинне діяння; 

- закон переходу кількісних змін в якісні – пояснює зміни в структурі 

злочинності , тенденції в якісній характеристиці її видів; 

- категорія сутності і явища; 

- категорія одиничного та загального; 

- категорія необхідного та випадкового. 

Методи сучасної кримінології складають: 

- статистичний – для дослідження кількісних та якісних показників 

злочинності та особи правопорушника; 

- анкетний – спосіб дослідження кримінологічних проблем шляхом 

опитування репрезентативної кількості осіб або узагальнення відомостей (по 

кримінальним справам) за спеціально розробленою письмовою анкетою та 

подальшого узагальнюючого аналізу та оцінки зібраних даних; 

- інтерв’ювання – бесіда, один із учасників якої ставить запитання, а 

інший відповідає; на відміну від анкетування опитування в цьому випадку 

проводиться усно; 

- тестування – метод психологічної діагностики особи, при якому 

використовуються стандартизовані питання та завдання (тести), які мають 

певну шкалу значень; 

- соціометрія – вимір емоційно-психологічних зв’язків конкретного 

індивіда (злочинця) з тією групою осіб, в якій він живе і працює; 

- документальний (аналіз документів – кримінальних справ, матеріалів 

правопорушень певних видів) – узагальнення слідчої та судової практики; 

- спостереження – візуальне сприйняття обстановки (ситуації), яка має 

кримінологічне значення. Види спостереження: безпосереднє, включене 

спостереження; 

- експеримент – науково поставлений досвід, перевірка нових форм та 

методів організації напрямків роботи правоохоронних органів в попередженні 

злочинності; 

- експертна оцінка – оцінка заданих суб’єктивних та об’єктивних 

факторів, що впливають на злочинність на думку відповідних спеціалістів; 
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- кримінологічна експертиза – аналіз нормотворчої та правозастосовчої 

практики та її результатів, та попередня кримінологічна оцінка проектів, що 

мають кримінологічне значення. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: Кримінологічні дослідження, що 

проводяться в Україні, мають основну мету – здійснення аналізу злочинності 

(сукупності злочинів) для організації ефективної діяльності правоохоронних 

органів у протидії злочинності. Метод – сукупність принципів, прийомів, 

способів, за допомогою яких здійснюється пізнання будь-якої науки, її 

предмету. Методика кримінологічних досліджень – це система конкретних 

способів, прийомів, засобів збирання, обробки, аналізу та оцінки інформації про 

злочинність, її причинах та умовах, особу злочинця, заходах боротьби зі 

злочинністю, методів кримінологічного прогнозування її розвитку та 

планування заходів боротьби з нею, реалізація рекомендацій по удосконаленню 

практики попередження злочинів та можливостей оцінки ефективності цієї 

діяльності. Методологічною основою кримінології є теорія пізнання. На 

підставі законів та категорій матеріалістичної діалектики. Більшість 

кримінологічних досліджень проводять органи внутрішніх справ і підрозділи 

МГБ у їх складі. 

 

ПИТАННЯ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Процедура кримінологічних досліджень – послідовність дій дослідження 

чи колективу дослідників, певні етапи (стадії) процесу кримінологічного 

вивчення проблем злочинності, яких необхідно дотримуватися, щоб з 

найбільшою ефективністю досягти відповіді на поставлені завдання та цілі 

дослідження.  

Дотримання даної процедури забезпечує організованість, 

цілеспрямованість, оптимальність всієї дослідницької роботи. 

Послідовність проведення дослідницьких операцій, тобто їх процедура, 

складається так: 

- загальна постановка задачі; 

- складання програми (побудова гіпотези, визначення основних 

напрямків дослідження); 

- визначення методики дослідження (яка інформація необхідна, способи 

її одержання, оцінка та визначення обсягу інформації – розрахунки вибірки, де 

її можна отримати і які засоби для цього використовувати); 

- складання робочого плану (організаційні питання); 

- розробка інструментарію (підготовка анкет, листів опитування, 

бланків інтервю тощо); 

- уточнення (перевірка) методики – пілотажне дослідження; 

- збір інформації (спостереження, опитування, вивчення документів 

тощо); 

- статистична обробка отриманої інформації; 

- формулювання висновків та розробка конкретних пропозицій за 

результатами дослідження, впровадження їх в практику. 
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Етапи кримінологічного дослідження: 

1) підготовчий – формулювання проблеми, постановка наукової 

гіпотези, розробка напрямків дослідження; 

2) розробка програми (проекту) дослідження – побудова гіпотези 

кримінологічного дослідження, визначення основних напрямків дослідження; 

3) визначення емпіричних обєктів дослідження; 

4) проба (пілотаж) методик дослідження, їх доопрацювання; 

5) збір первинної інформації; 

6) кількісна та логічна обробка зібраних даних; 

7) інтерпретація результатів, висновки, рекомендації та пропозиції. 

Програма дослідження – містить теоретичну основу, стислий опис самої 

проблеми з аналізом комплексу наукових знань, які уже є, теорій, узагальнення 

результатів раніше проведених досліджень. 

В прикладному розумінні програма – це виклад основних задач, 

методологічних передумов та гіпотез дослідження з визначенням правил, 

процедур та логічної послідовності операцій по перевірці намічених гіпотез; 

визначає, яка і за який період емпірична інформація буде зібрана, які питання 

будуть вивчатися, які соціальні взаємозвязки, напрямки та процеси дійсності 

будуть предметом дослідження. 

Дослідницька гіпотеза – найважливіший елемент програми; головний 

методичний інструмент, на якому будується весь процес дослідження; дає 

можливість виробити обгрунтовані пропозиції щодо структури обєктів, що 

вивчаються, характер взаємозвязків між ними, дозволяє встановити звязок між 

соціальними явищами, які вивчаються. 

План дослідження – складається на основі гіпотези, він потім стає 

робочим планом; дозволяє планувати відповідні роботи із зазначенням 

конкретних термінів та виконавців; дозволяє працювати цілеспрямовано, 

рентабельно та методично. 

Субєкти кримінологічних досліджень – правоохоронні органи, суд та 

інші відомства та установи (науково-дослідницькі, контрольно-ревізійні). 

Форми впровадження в практику результатів кримінологічного 

дослідження: 

- підготовка планів соціального розвитку, комплексних планів 

попередження злочинів та (чи) інших правопорушень, державної та 

регіональних програм боротьби зі злочинністю, перспективних та поточних 

планів роботи правоохоронних органів; 

- підготовка законодавчих пропозицій, відомчих нормативних актів та 

інших управлінських документів з актуальних проблем протидії злочинності; 

- підготовка аналітичних довідок, доповідних записок, оглядів, 

методичних листів, рекомендацій тощо; 

- проведення науково-практичних конференцій та семінарів, 

використання результатів дослідження у навчальному процесі юридичних вузів 

та підвищення кваліфікації практичних працівників; 



 47 

- підготовка наукових рекомендацій, що передбачають удосконалення 

форм, засобів та методів діяльності по протидії злочинності на всіх напрямках. 

Статистичний аналіз у кримінології, його показники та їх види. 

Статистика – наука, яка досліджує з кількісного боку у нерозривному 

звязку з якісними сторонами масові явища, до якої б галузі вони не належали, 

але мають ознаки сукупності. 

Кримінальна (кримінологічна) статистика – галузь теорії статистики, 

система положень та прийомів загальної теорії статистики, що застосовуються 

для вивчення кримінально-правових та кримінологічних явищ з метою 

виявлення їх закономірностей та розробки заходів, що протидіють злочинності. 

Статистика вивчає злочинність як соціальне явище, всі повязані з нею 

негативні процеси не як випадкові, ізольовані, а як тісно повязані один з 

одним, взаємозалежні в їх розвитку та змінюванні. 

Статистичне вивчення – має такі етапи: 

1) статистичне спостереження (описова статистика) – науково 

організований збір відомостей про масові соціальні явища чи процеси 

(сукупність явищ, процесів) та їх ознаки; основний спосіб створення 

фактологічної бази в усіх емпіричних науках і в кримінології у тому числі; 

реєстрація кожного виявленого злочину та особи, яка його вчинила; підрахунок 

злочинів, злочинців, обраних заходів покарання; 

2) статистичний формуляр – документ первинного обліку інформації, 

який містить питання (показники) програми спостереження на спеціальному 

бланку; існує 2 форми формулярів: 

- карточна – кожна картка-формуляр призначається для реєстрації 

однієї одиниці сукупності та її ознак (злочину або особи злочинця); 

- списочна – в одному формулярі (журналі) реєструються відомості 

стосовно декількох одиниць сукупності (певної групи злочинів – злочинів 

проти власності, корисливо-насильницьких злочинів, насильницьких злочинів, 

економічних злочинів тощо). 

Достовірність первинного обліку дозволяє повністю правильно 

характеризувати стан злочинності за допомогою показників статистичної 

звітності.  

Боротьба зі злочинністю ведеться системою правоохоронних органів, 

кожний із яких веде свої обліки злочинів та осіб, які їх вчинили залежно від 

предмету діяльності цих органів, судового розгляду, внесок цих видів 

діяльності у відновлення соціальної справедливості та виправлення 

засуджених, специфіки попередження злочинності: 

- органи внутрішніх справ – ведуть обліки всіх злочинів та всіх осіб, які 

їх вчинили; вилучених предметів, здобутих злочинним шляхом; відбитків 

пальців; вилученої зброї; 

- служба безпеки – веде обліки злочинів проти держави та осіб, які їх 

вчинили; кількість іноземців-шпигунів; 

- суди – кількість розглянутих справ; кількість осіб, які по них 

проходили; кількість обвинувачених; кількість виправданих та припинених 

справ; кількість та терміни призначених покарань; суми призначених штрафів; 
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- прокуратура – кількість даних санкцій на арешти; кількість справ, 

розслідуваних прокуратурою; кількість порушених справ та осіб, які по них 

проходять; 

- податкова міліція – кількість осіб, які ухиляються від сплати податків; 

кількість порушених по них справ; розміри сум недоотриманих податків; 

- митні органи – кількість випадків контрабанди; кількість вилучених 

предметів та їх вартість; суми штрафів; суми збитків державі та окремим 

органам. 

Єдність кримінальної політики вимагає єдності обліку складових цієї 

політики – фактів вчинення злочину. Єдиною є мета правоохоронних органів – 

попередити, припинити, розкрити злочин, засудити винного; попередити 

необгрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності, а також 

засудження і покарання особи, вина якої не доведена. 

Єдиними для органів прокуратури та поліції документами первинного 

обліку є статистична картка, що ведеться зараз в електронному вигляді в єдиній 

базі даних (Єдиний реєстр досудових розслідувань), в якому об’єднується 

інформація про виявлений злочин; про результати розслідування злочину; на 

злочин, по якому встановлена особа, яка його вчинила; на особу, яка вчинила 

злочин; на особу, яка підозрюється у вчиненні злочину; про рух кримінальної 

справи (провадження); про результати відшкодування матеріальної шкоди та 

вилучення предметів злочинної діяльності; про результати розгляду справи в 

суді. 

В документах первинного обліку міститься велика за обсягом інформація, 

що розкриває характеристику злочину, особи, яка його вчинила та 

процесуальну діяльність правоохоронних органів (кримінально-правові, 

кримінально-процесуальні, кримінологічні, соціально-демографічні ознаки 

тощо). 

Реєстрація злочинів – фіксація основних відомостей щодо них, щодо осіб, 

які їх вчинили, кримінальні справи, внесених прокурором, слідчим чи 

працівником органу дізнання в документи первинного обліку (або магнітні 

носії інформації, компютерну мережу обліку), в єдиний журнал обліку 

злочинів (який ведеться в обліково-реєстраційних підрозділах ОВС за 

встановленою формою), а також видача реєстраційного номеру кримінальної 

справи та передача карток на централізований облік. 

Система єдиного обліку злочинів та осіб, які їх вчинили, діяла з 1961 р., а 

у 2012 р. була змінена у зв’язку із введенням нового Кримінального 

процесуального кодексу і заснована на таких позиціях: 

- первинний облік та реєстрація злочинів по моменту порушення 

кримінальної справи або відмови в її порушенні з нереабілітуючих підстав, 

направлення в суд матеріалів по протокольній формі; 

- первинний облік осіб, які вчинили злочини, по моменту затвердження 

прокурором обвинувального висновку або санкціонування направлення 

матеріалів по протокольній формі в суд чи санкціонування припинення справи 

з нереабілітуючих підстав. 



 49 

Нереабілітуючі підстави – малозначність діяння, передача матеріалів на 

адміністративний розгляд, на розгляд товариського суду і т.п. 

Правила єдиного обліку злочинів та осіб, які їх вчинили та кримінальних 

справ поширюються на: органи прокуратури; органі внутрішніх справ; 

департамент виконання покарань; органи податкової міліції; органи державного 

митного контролю; військові прокуратури. 

Злочини, справи, по яких порушуються в порядку приватного 

обвинувачення, - зараховуються на облік судами. Суди ведуть картковий облік 

підсудних, кримінальних справ, виконавчих проваджень, касаційних справ, 

наглядових справ, справ про адміністративні правопорушення, облік сум 

збитків, завданих злочином різним видам власності. 

Установи виконання покарань ведуть такі документи первинного обліку: 

особова справа засудженого, облікова картка засудженого, який раніше 

відбував покарання в місцях позбавлення волі і знову потрапив до них; 

контрольно-строкова картка на звільнення, умовно-дострокове звільнення; 

журнал обліку пересувань засуджених та реєстрації особових справ. 

Звітність – головне джерело статистичної інформації, представляє собою 

офіційний документ, що містить занесені в спеціальну форму та представлені у 

вищестоящі установи чи статистичні органи  відомості за певний період часу 

(місяць, квартал, рік). 

Формування статистичної звітності по злочинності здійснюється 

обліково-реєстраційними підрозділами поліції МВС України та його органами: 

Департамент (управління в областях) інформаційного забезпечення при НП 

МВС. 

Кримінальна статистика враховує лише злочини, що стали предметом 

розгляду органів кримінальної юстиції, а латентна (таємна) частина злочинів не 

дозволяє статистиці давати повну картину злочинності. 

Внаслідок відомчого характеру кримінальної статистики, яка відображає 

основні стадії кримінального процесу, для визначення статистично 

зареєстрованого рівня злочинності за певний період, необхідно підсумовувати: 

1) кількість злочинів та осіб, які їх вчинили, щодо яких справи 

припинені з нереабілітуючих підстав, у т.ч. осіб, звільнених від кримінальної 

відповідальності з цих підстав; 

2) кількість злочинів та осіб, які їх вчинили, засуджених по справах, по 

яких проводилося попереднє розслідування та осіб, засуджених в справах 

приватного обвинувачення. 

Рівень статистично зареєстрованої злочинності, що вимірюється 

вчиненими злочинами, буде визначатися сумою трьох чисел: 

1) злочини, справи по яких припинені з нереабілітуючих підстав; 

2) злочини, по яких особи, які їх вчинили, засуджені судом; 

3) нерозкриті злочини. 

Статистичний показник – це кількісна оцінка властивостей явища, що 

вивчається; в ньому відображаються єдність якісної та кількісної сторін. 

Статистичні показники поділяються на: 

- обліково-оціночні – відображають обсяг та рівень злочинності; 
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- аналітичні – характеризують особливості розвитку злочинності, 

поширеності на певній території, співвідношення її частин, звязок з іншими 

явищами (безробіттям, алкоголізмом, наркотизмом); до аналітичних показників 

відносяться: середні величини, показники структури, варіації, динаміки та ін. 

Статистична методологія – сукупність загальних правил (принципів), 

спеціальних прийомів та методів статистичного дослідження; вона включає: 

1) масово організоване спостереження для отримання інформації про 

окремі факти злочинності – злочини; 

2) групування та зведення матеріалу: розчленування злочинності на 

однорідні групи та підгрупи, підрахунок підсумків по кожній із них та 

оформлення отриманих результатів у статистичні таблиці; 

3) обробка статистичних показників, отриманих при зведенні, аналіз 

злочинності та закономірностей її розвитку. 

Зведення статистичних матеріалів – наукова обробка матеріалів 

статистичного спостереження (карток на осіб, які вчинили злочини), 

підсумовування окремих одиниць та зведення їх в маси чи сукупності з метою 

отримання узагальненої характеристики злочинності по ряду істотних ознак 

(кількість неповнолітніх, які вчинили злочини; кількість ДТП, вчинених у стані 

спяніння). 

Одиниці сукупності характеризуються якісними, кількісними та 

“напівкількісними” ознаками. Так, всі злочини є суспільно небезпечними, 

протиправними, винними та караними діяннями, але розрізняються за 

статистичними ознаками: обєктом; предметом; способом; знаряддями; місцем; 

часом; формою та видом вини; статтю субєкта злочину; віком; іншими 

соціально-демографічними, кримінально-правовими, кримінологічними 

ознаками субєкту злочину. 

Статистичне групування – розподіл злочинів (одиниць сукупності) на 

однорідні групи, що відрізняються за якістю по тим чи іншим істотним для 

даного дослідження ознакам. 

Основні елементи зведення, науковою основою якого є групування: 

1) розчленування явища, що вивчається, на частини (групи, підгрупи); 

2) підрахунок групових та загальних підсумків; 

3) характеристика цих підсумків за допомогою певної системи 

показників. 

Завдання групування – дати найбільш повну та всебічну кількісну 

характеристику злочинності, особи злочинців, жертв злочинів, причин та умов 

злочинності та реакції суспільства на них; 

– розчленувати первинні дані, що всі істотні риси та особливості явищ, 

які вивчаються (злочинів, злочинців) та процесів матимуть вираз у 

статистичних показниках – абсолютних цифрах, які і є необхідною основою для 

завершального стану статистичної роботи – аналізу. 

Основа групування – ознаки групування – якісні характеристики 

згрупованих одиниць сукупності, які враховують найбільш істотні ознаки 
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соціально-правового явища, що вивчається і дозволяють обєднати в кожну 

групу однорідні одиниці цієї сукупності. 

Правила відбору ознак групування: 

1) основою групування повинні бути найбільш істотні ознаки, що 

відповідають завданням дослідження; 

2) ознаки відбираються з урахуванням конкретних особливостей явища, 

що вивчається; 

3) для всебічної характеристики складного суспільного явища – 

злочинності, доцільно брати декілька ознак. 

Значення групування: дозволяє всебічно вивчати злочинність в різних 

аспектах, встановити її структуру:  

- за характером та ступенем суспільної небезпечності;  

- по галузям народного господарства; з 

- а поширеністю;  

- а формами вини;  

- за територіальними регіонами;  

- за місцем та часом вчинення злочинів;  

- за окремими мотивами тощо. 

Види групувань: 

1) типологічні – розчленування явищ, що вивчаються, на однорідні 

групи, типи за істотною ознакою (стаття, наявність судимостей); 

2) варіаційні – розподіл типово однорідних груп за кількісними 

ознаками, які можуть змінюватися (варіювати)(склад злочинців за віком, 

освітою, кількістю судимостей, термінами позбавлення волі, наявністю 

додаткових покарань); 

3) аналітичні – розподіл по залежності, взаємозвязку між двома чи 

кількома різнорідними групами (розподіл крадіжок за місцем та часом їх 

вчинення; засуджених за автотранспортні злочини – за стажем водіїв). 

Взаємозалежні ознаки поділяються на види: 

1) факторні – ознаки, під впливом яких змінюються інші, які від нього 

залежать (рівень освіти населення); 

2) результативні – ознаки, які змінюються під впливом факторних ознак 

(рівень освіти засуджених). 

Результати зведення та групування представляються у вигляді таблиць, 

графіків, діаграм, картограм. 

Завдання статистичного аналізу: 

1) описова функція – опис рівня, структури, динаміки злочинів; 

діяльності державних органів та суспільства по боротьбі з ними, підтримання в 

країні режиму конституційної законності; 

2) пояснювальна функція – виявлення статистичного звязку, залежності, 

співвідношення, закономірності рівня, структури та динаміки злочинів з 

факторами, що їх обумовлюють, а також діяльності держави та суспільства у 

цьому напрямку; 

3) прогностична функція – визначення тенденцій змін злочинів, 

складання статистичного (кримінологічного) прогнозу; 
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4) управлінська функція – виявлення позитивних сторін та недоліків в 

діяльності правоохоронних органів для прийняття на основі цих даних 

своєчасного рішення та розробка заходів по розповсюдженню позитивного 

досвіду та усуненню недоліків. 

Вимоги до висновків та пропозицій, отриманих в результаті 

статистичного аналізу: 

1) кількісний аналіз статистичних показників повинен базуватися на 

глибокому знанні основних теоретичних положень юридичних наук, що 

вивчають природу явищ, які враховуються кримінальною статистикою; 

2) статистична сукупність, що досліджується, повинна складатися із 

достатньо великої кількості одиниць, зібраних на значній території за декілька 

років; 

3) при аналізі статистичного матеріалу необхідно використовувати не 

лише дані офіційної державної звітності, а й інші матеріали, отримані в 

результаті соціологічних (кримінологічних) досліджень; 

4) в процесі вивчення злочинів (злочинності) та повязаних з ними 

проблем необхідно враховувати матеріали інших галузей статистики 

(економічної, демографічної, охорони здоровя). 

Науковою основою аналізу статистичних даних є закон великих чисел та 

теорія ймовірності. 

Статистичні, динамічні та варіаційні ряди. 

Для статистичних закономірностей, які обумовлюють масові соціальні 

(антисоціальні) явища, притаманні переплітання внутрішніх та зовнішніх 

причин. Ці закономірності утворюються не випадково, а внаслідок дії 

природних причин, які викликають масові явища. Вияв такої закономірності є 

результатом дії закону великих чисел, який полягає у тому, що сукупність 

випадкових явищ має незалежні від випадку характеристики, які мають 

кількісний вираз. 

Статистична закономірність – зовнішній прояв руху матерії в 

статистичних розподіленнях та узагальнених статистичних характеристиках, 

має вираз в середніх величинах, характеристиці розподілення. 

Характеристика статистичної сукупності – однорідність, яка проявляється 

в статистичних показниках, що дають опис цих показників. 

Показники варіації статистичної сукупності: 

- розмах варіації – різниця між максимальними та мінімальними 

значеннями ознаки (вік злочинця-хулігана – min – 16 р., max – 36 р., розмах 

варіації 20 років; вік вбивці – 14-65 р., розмах варіації 51 рік); 

- узагальнені показники – відносні показники, що утворюються від 

абсолютних, які характеризують обсяг одиниць, що складають статистичну 

сукупність; поділяються на відносні та середні величини: 

 відносна величина структури – відношення розподілення в середині 

явища, що вивчається; вся сукупність – 100 % (або одиниця), а її складові 

частини (частки) відображають ступінь поширеності певної ознаки (частка 

корисливих злочинів в структурі злочинності); 
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 відносна величина інтенсивності – відношення величини явища, що 

має певну ознаку, до розміру середовища, що має певну ознаку, до розміру 

середовища, яке є його базою; характеризує ступінь поширеності явища 

(коефіцієнт злочинності або рівень злочинності): 

К = П х 100000 , де 

          Н 

К – коефіцієнт злочинності на 100 тис. населення 

П – кількість злочинів або осіб, які їх вчинили 

Н – чисельність населення (всього, або у відповідному віці). 

 відносна величина порівняння – відношення одних і тих самих 

величин, що складають різні сукупності, має інколи вираз у відсотках 

(показники співвідношення різних видів злочинності або однакових в різних 

регіонах, в одному регіоні за різні проміжки часу). 

Середні величини – узагальнююча характеристика явища, що вивчається 

по одній кількісній ознаці, яка одержана шляхом співставлення з числом 

одиниць сукупності; виражають узагальнене, типове для даної сукупності 

значення ознаки; види середніх величин: 

- арифметичні   

- геометричні 

- квадратичні 

кожна із них може бути простою або 

зваженою (рос. – взвешенной) 

 

Динамічні ряди – один із прийомів відображення змін будь-якого явища у 

часі, характеристики тенденції його розвитку. 

Мета аналізу динаміки злочинності: 

1) дати уявлення про зміни показників за минулий період, виявити 

тенденції та закономірності цих змін; 

2) здійснити на їх основі прогноз про можливий характер злочинності у 

недалекому майбутньому. 

Основні характеристики аналізу динамічних рядів: 

- тренд як вираз тривалої, “вікової”, провідної тенденції розвитку 

злочинності; 

- лаг, або відставання одного виду злочинності від іншого явища, 

повязаного з ним (безробіттям, економічною кризою); 

- більш-менш регулярні (періодичні) коливання відносного тренда 

(сезонні, циклічні і т.п.); 

- залишок, або несистематичний випадковий ефект; 

- час (від початкового до кінцевого спостереження, або кількість таких 

спостережень). 

Метод паралельних рядів – порівняння двох або більше рядів, що 

знаходяться у взаємозвязку між собою (показники матеріального становища, 

освіти та вчинення злочинів) для виявлення залежності між ними. 

Повторне групування – один ряд показників, який впливає на інший, 

поділяється на групи (населення по рівню споживання алкоголю, наркотиків) 

для зясування, як характеризуються ці групи населення за іншою ознакою 

(рівнем злочинності). 
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Метод кореляційного аналізу – вивчення та вимірювання статистичного 

звязку ознак, ступінь їх тісноти, її кількісний вираз. 

Коефіцієнт кореляції – міра тісноти (сили) звязку між статистичними 

ознаками; 

- якщо дорівнює нулю, - звязок відсутній; 

- якщо дорівнює одиниці - звязок стає не кореляційним, а 

функціональним, тобто зміні факторної ознаки відповідає певна зміна 

результативної ознаки; 

- якщо дорівнює “+1” або “-1” – характеризує повний прямий 

позитивний або зворотний негативний звязок між порівнюваними ознаками. 

Таким чином, дробі в межах від 0 до 1 будуть визначати ступінь кореляції: 

більший дріб (наприклад, 0,9) свідчить про більшу кореляцію, а менший (0,3) – 

про меншу. 

При вивченні 3 питання – Графічне відображення статистичних 

показників – дати поняття графіку, джерела інформації для його складання та 

способи графічного відображення показників злочинності. 

Результати зведення статистичних даних обєднуються у вигляді таблиць, 

графіків, схем, діаграм, картограм. 

Статистичні таблиці – форма найбільш раціонального, наочного та 

систематизованого викладення результатів зведення та обробки статистичних 

матеріалів. 

Кількість неповнолітніх, засуджених за зґвалтування у 1990-1998 роках: 

Рік Кількість 

засуджених н/л 

1990 671 

1991 509 

1992 304 

1993 302 

1994 253 

1995 276 

1996 247 

1997 232 

1998 187 
 

Джерела статистичної 

інформації 

 

 

Статистичні спостереження правоохоронних 

органів 
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Зведення та орієнтування по органах 

внутрішніх справ 

 

Обробка та аналіз зведених статистичних 

даних 

 

Анкетування 

 

Інтерв’ювання 

 

 Статистичні дані відомств та організацій       

 

 

Питання 3. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

Кримінологічне прогнозування є частиною соціального прогнозу, який 

охоплює всі явища і процеси життєдіяльності суспільства: перспективи 

розвитку науки й техніки, економіки, демографічних й етнічних процесів, 

охорони здоров’я, освіти, мистецтва, держави і права тощо. Тому видами 

галузевого прогнозування можуть бути будь-які специфічні сфери суспільства. 

Однією з важливих галузей соціального прогнозування виступає передбачення 

розвитку кримінологічно значимих явищ і процесів. 

Будь-яке прогнозування – це спроба проникнути у майбутній стан 

прогнозованого явища. Прогнозування – це процес отримання наукового 

знання про майбутнє, що ґрунтується на закономірностях певних явищ, в 

результаті аналізу їх стану в минулому і сьогоденні. Прогноз – це результат 

передбачення, висновок про ймовірність настання певних змін в об’єкті 

дослідження. 

Таким чином, кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована 

на обробку і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про 

майбутній стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення 

злочину окремою особою. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний 

в результаті прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку 

злочинності, а також про реальну можливість вчинення злочину конкретною 

особою. 

Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 

кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в майбутньому, 

виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у 

позитивному напрямку. 

Кримінологічний прогноз повинен дати відповідь на такі запитання: 
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- як виглядатимуть із заданою вірогідністю на відповідний термін основні 

показники злочинності (стан, рівень, структура, динаміка); 

- яка ймовірність змін у видах злочинності, а відтак і в категоріях 

злочинців; 

- які саме чинники і за якою силою негативно чи позитивно впливатимуть 

на злочинність; 

- які категорії осіб можуть поповнити коло злочинців; 

- яке існує співвідношення між найближчими і більш віддаленими 

завданнями боротьби зі злочинністю та які заходи найпридатніші для їх 

досягнення. 

У кримінологічному прогнозуванні використовуються певні методи. 

Найпоширенішим є метод екстраполяції. Його сутність полягає у співставленні 

минулого і сучасного станів досліджуваного об’єкту та перенесенні на 

майбутнє виявлених закономірностей його розвитку. 

Недоліком цього методу є те, що він забезпечує потрібний ступінь 

достовірності лише в короткострокових прогнозах і за умови достатньої 

стабільності суспільних відносин. 

Точнішим є метод моделювання. Він передбачає прогнозування 

кількісних характеристик злочинності, які відображають її залежність від дії 

соціально-економічних, політичних, ідеологічних, правових та інших чинників. 

Підставивши у модель значення факторів, що обумовлюють злочинність на 

прогнозований період, визначають майбутній її стан. Складність даного методу 

полягає у тому, що ще недостатньо вивчені всі чинники злочинності, механізм 

їх взаємодії та сила впливу кожного з них на злочинність. Слабко 

використовуються математичні методи і комп’ютерні технології обробки 

емпіричного матеріалу. 

Якість кримінологічних прогнозів підвищується при поєднанні 

екстраполяції і моделювання з методами експертних оцінок. Останній полягає в 

узагальненні думок фахівців щодо можливих змін кількісних і якісних 

показників злочинності за прогнозований відтинок часу. Існують певні правила 

збору, обробки, аналізу й узагальнення експертних оцінок. 

За термінами кримінологічні прогнози поділяються на короткострокові 

(1-3 роки), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (10 і більше років). 

Чим довший термін прогнозу, тим менша його достовірність (так само, як і в 

метеорологічних прогнозах). 

Практичне значення кримінологічного прогнозування полягає у 

забезпеченні планової і цілеспрямованої діяльності державних органів і 

громадських організацій, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю. Вони 

орієнтуються на вибір адекватних засобів протидії цьому негативному явищу з 

урахуванням як наявних ресурсів, так і тих, що з’являться згодом. 

Прогнозування дозволяє заздалегідь підготуватися до вирішення нових 

проблем, застерегти суб’єктів профілактики від такої ситуації, коли вони 

постають перед здійсненим фактом і змушені займатися вже наслідками, які 

склалися, не маючи можливості діяти на випередження.  

У науковій літературі вже давно висловлювалися думки про потребу 
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поряд із загальносоціальною проводити й індивідуальну профілактику 

злочинів. На ранніх етапах розвитку кримінології об’єктом профілактичного 

впливу обиралися особи, які вже скоїли злочин. Тобто йшлося про 

індивідуальну профілактику рецидивну. Обрання об’єктом індивідуального 

прогнозування осіб, які скоїли злочин, було обумовлено низкою причин. По-

перше, в усьому масиві громадян не треба шукати особу, яка здатна скоїти 

злочин, бо злочинець апріорі є такою особою. По-друге, оскільки дана особа 

вже скоїла злочин, то вона перебуває або в пенітенціарному закладі, або під 

наглядом правоохоронних органів, а тому дослідникові легше спостерігати за 

нею. По-третє, під час попереднього слідства та судового розгляду справи був 

накопичений матеріал про цю особу, і кримінолог мав можливість вивчити цей 

матеріал, зменшуючи затрати часу на збір інформації про неї. І головне, особа 

злочинця становить суспільну небезпеку і тому вимагає особливої уваги в плані 

профілактичного впливу. Ці обставини дають ключ для розуміння факторів, що 

ускладнюють загальну індивідуальну профілактику злочинів. Справа в тому, 

що держава не має ресурсів для індивідуальної профілактичної роботи з 

кожним членом суспільства, та в цьому й немає потреби. Отже виникає 

необхідність виявлення тих осіб, які схильні до вчинення злочинів. Вирішення 

цього завдання і покладено на прогнозування індивідуальної злочинної 

поведінки. 

Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 

конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

На думку А.П. Закалюка, методика індивідуального кримінологічного 

прогнозування має складатися з чотирьох частин, забезпечуючи послідовне 

вирішення наступних завдань: 

- вивчення сучасного і минулого характеру поведінки особи й чинників, 

що її обумовлюють, середовища та ситуації, їх ознак, закономірностей 

формування, розвитку та проявів (здійснюється, як правило, шляхом 

застосування соціологічних методів і носить назву “методика ретроспекції”); 

- виявлення серед ознак, вказаних в п. 1, тих із них, які мають 

прогностичне значення; встановлення їх якісної ролі та кількісних показників, у 

тому числі в системі показників, найзручніших для практичного 

прогностичного застосування (найчастіше проводиться з використанням 

кількісних методів та шляхом кримінологічної інтерпретації результатів і 

носить назву “методика діагностики”); 

- створення прикладної моделі прогнозу злочинної поведінки 

(використовується метод моделювання ознак, зазначених у п. 2, та кількісних 

методів для визначення вірогідності прогнозованих висновків; це методика, 

власне, прогнозу); 

- практичне прогнозування (здійснюється завдяки створенню і 

застосуванню методики, що визначає порядок, правила та способи 

користування прогностичною моделлю). 

Треба зазначити, що наприкінці 60 – початку 70-х років минулого 
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століття вітчизняні кримінологи почали активно розробляти проблему 

індивідуального кримінологічного прогнозування. Праця Г.А. Аванесова 

“Теория и методология криминологического прогнозирования” дала поштовх 

до створення відповідних методик. Вагомий внесок у цю справу зробили 

Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, А.Ф. Зелінський, А.П. Іващенко, 

Л.А. Ігнатьєв, Г.М. Міньковський, А.А. Новіков та інші. 

Дослідження показали, що тип особи є своєрідною інтегративною 

моделлю, яка дає змогу встановлювати відповідність конкретної особи даній 

моделі. Виділення типів особи злочинців, а також осіб, від яких з високим 

ступенем ймовірності можна очікувати скоєння злочину, лежить в основі 

моделей їх типових ознак. Прогноз злочинної поведінки базується на 

встановленні належності (або неналежності) ознак даної особи до вказаних 

моделей. 

Типологія осіб проводиться, як правило, за трьома критеріями: 

характером і змістом антисоціальної спрямованості; її інтенсивністю; глибиною 

антисуспільної спрямованості. Так, за глибиною антисуспільної спрямованості 

виокремлено осіб: асоціального типу, антисоціального типу, суспільно 

небезпечного типу. В свою чергу, останній тип поділяється на осіб: 

некримінального різновиду, передкримінального різновиду і кримінального 

різновиду. В ході емпіричних досліджень були виявлені ознаки, значимі для 

прогнозу злочинної поведінки. Вони, як правило, показують негативне 

ставлення особи до таких соціальних цінностей, як праця, освіта, культура, 

сім’я, виховання підростаючого покоління, нормальне спілкування з людьми, 

дотримання норм моралі і права, тобто свідчать про належність до типу осіб 

антисуспільної спрямованості; вказують, що ці особи своєю поведінкою 

завдають шкоди названим соціальним цінностям, тобто відносяться до 

суспільно небезпечного типу. 

Враховуючи систематичність антисуспільних проявів та небажання 

відмовитись від такого способу життя навіть за умови громадського і 

адміністративного впливу, можна зробити висновок, що особа, якій властиві 

вказані ознаки, з високою вірогідністю може скоїти злочин, а отже досягла 

передкримінального стану. 

Однак тут треба мати на увазі, що людина – істота непередбачувана в 

силу того, що вона, на відміну від істот природи (тварин), наділена свободою 

волі. І який варіант поведінки – злочинний чи незлочинний – вона вибере в 

кожному конкретному випадку залежить тільки від неї самої. Людина – 

причина і результат своєї діяльності. Тому в якому б передкримінальному стані 

не знаходилась особа, підставою для застосування до неї заходів правового 

характеру можуть бути тільки вчинені діяння, які заборонені законом. 

Сказане не означає, що прогнозування індивідуальної злочинної 

поведінки втрачає будь-який практичний сенс. Прогноз розвитку особи та її 

поведінки є важливим елементом індивідуальної профілактики злочинів, 

виправлення засуджених, їх реадаптації після відбування покарання тощо. Але 

наразі правильніше говорити про прогнозування поведінки не конкретної 

особи, а певних типів осіб з більш або менш вираженими криміногенними 
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ознаками. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована на обробку 

і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про майбутній 

стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення злочину 

окремою особою.  

2. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний в результаті 

прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку злочинності, а також 

про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

3. Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 

кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в перспективі, 

виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у 

позитивному напрямку. 

4. Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 

конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

 

Питання 4. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Кримінологічне планування становить собою цілеспрямований процес 

розробки плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю 

окреслюються шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, інформаційне, 

організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на визначений термін. 

Кримінологічне планування може бути ефективним за умови включення 

його як елементу системи соціального управління, зокрема суб’єктів 

профілактики злочинів. Дієвість їх роботи залежить від: 

- чіткого усвідомлення всіма і кожним своїх функціональних обов’язків; 

- належного забезпечення відповідними ресурсами; 

- знання умов майбутньої ситуації, в якій доведеться реалізовувати 

покладені на них завдання; 

- координації дій усіх ланок системи з метою оптимального досягнення 

спільної мети. 

План – це різновид управлінського рішення, поданого у вигляді системи 

взаємопогоджених і взаємопов’язаних заходів, які потрібно здійснити у 

встановленій послідовності та визначені строки з метою досігнення 

поставлених цілей. 

Планування – це формування низки планів в системі певної галузі. 

Скажімо, якщо йдеться про органи поліції, то маються на увазі плани як цього 

міністерства, так і усіх служб та підрозділів.  

Комплексне планування охоплює розробку міжвідомчих завдань і засобів 

боротьби зі злочинністю на певній території чи сфері суспільного життя. 

Основне його завдання в тому, щоб об’єднати різних суб’єктів профілактики 

злочинів і спрямувати їх зусилля у єдине русло цілеспрямованої діяльності. 
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Прикладом такого планування є Комплексна програма профілактики 

правопорушень на 2011-2015 роки. 

Кримінологічне планування ґрунтується на наступних принципах: 

- наукової обґрунтованості, який полягає в тому, що планування повинно 

здійснюватися на основі наукового аналізу об’єктивної дійсності, в умовах якої 

реалізовуватиметься план. При цьому мають бути науково обґрунтовані: 

завдання органу, що реалізує план, його ресурсне забезпечення, передбачення 

майбутньої ситуації, в якій йому доведеться діяти. 

- законності, який передбачає розробку планів відповідно до чинного 

законодавства. 

- актуальності, який означає необхідність у процесі планування визначити 

пріоритетні напрямки профілактичної діяльності. 

- реальності, який вимагає врахування об’єктивних можливостей 

суб’єктів профілактики.  

- конкретності, який передбачає однозначність змісту запланованих 

заходів, термінів їх виконання, суб’єктів реалізації та контролю. 

- несуперечливості, який означає узгодження в межах плану усіх його 

складових частин, аби вони не суперечили один одному.  

- субординації, який полягає у підпорядкуванні заходів короткострокових 

планів довгостроковим, нижчих ланок суб’єктів профілактики вищим. 

- інформативності, який розглядається у двох аспектах. Згідно з першим, 

цей принцип означає складання плану на підставі повної й достовірної 

інформації. Відповідно до другого аспекту, план повинен розроблятися таким 

чином, щоб при якомога меншому обсязі знакового масиву містити 

якнайбільше необхідної інформації. 

Кримінологічне планування має свої етапи. Основними з них є: 

1. Підготовчий. Змістом цього етапу є збір та обробка кримінологічної 

інформації, визначення основних завдань на планований термін. 

2. Збору пропозицій. Тут особа, відповідальна за складання плану, 

доводить отриману на підготовчому етапі інформацію до керівництва суб’єктів 

попередження злочинності, а потім узагальнює їх пропозиції і вносить до 

відповідного плану. 

3. Узгодження плану. Цей етап передбачає координацію дій окремих 

суб’єктів з урахуванням їх наявних ресурсів, а також узгодження заходів 

нижчестоящих органів з планом вищестоящих. 

4. Затвердження плану. Останній етап, на якому керівник відповідного 

суб’єкта профілактики злочинів, перевіривши відповідність плану основним 

завданням, що стоять перед ним, та планам вищестоящих органів, затверджує 

його. 

Для реалізації принципів планування використовують відповідні методи. 

При цьому на кожному етапі суб’єкт планування повинен обирати 

найдоцільніші з них. На першому етапі застосовуються методи, які умовно 

можна об’єднати в групу методів збирання та обробки інформації. Сюди 

відносяться: 

1) соціологічні методи – анкетування, інтерв’ювання, опитування, 
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спостереження; 

2) математичні методи – сітьового, лінійного, динамічного планування, 

метод послідовних наближень, балансовий метод.  

Важливою умовою, яка забезпечує високу ефективність плану, є контроль 

за його виконанням. Це особливо стосується діяльності спрямованої на 

боротьбу з таким складним і багатогранним явищем, як злочинність. 

Планування тісно пов’язане з кримінологічним прогнозуванням. Щодо їх 

співвідношення, то у науковій літературі існують різні погляди. Одні автори 

стверджують, що прогнозування – це процес, який передує плануванню. Інші 

вважають, що це етап, наступний за плануванням, який охоплює перспективи, 

що не піддаються плануванню. Треті уявляють прогнозування як передбачення 

некерованих процесів природи і суспільства, а планування – як засіб 

регулювання керованих процесів. 

Основним змістом планування є визначення засобів та способів 

досягнення поставлених цілей, раціональне використання ресурсів при 

мінімумі затраченого часу. Головна різниця між прогнозуванням і плануванням 

полягає у тому, що в першому випадку виявляється зв’язок сучасного з 

майбутнім, фактичного стану злочинності з її станом у перспективі. При 

плануванні ж вирішується інше питання – як треба діяти, щоб досягти бажаного 

результату в майбутньому. 

Кримінологічне планування можливе за певних умов, а саме: 

- наявності конкретної кінцевої мети, щоб процес планування не 

перетворився у безладні дії; 

- визначеності у часі, в межах якого ця мета має бути досягнута; 

- визначеності у засобах, які використовуватимуться для реалізації 

поставлених завдань; 

- кінцева мета не повинна бути жорстко прив’язана до засобів її 

здійснення. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

1. Кримінологічне планування становить собою цілеспрямований процес 

розробки плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю 

окреслюються шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, інформаційне, 

організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на визначений термін. 

2. Кримінологічне планування має свої етапи, основними з яких є: 

підготовчий; збору пропозицій; узгодження плану; затвердження плану.  

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Кримінологічне прогнозування – це діяльність, спрямована на обробку 

і аналіз кримінологічної інформації з метою одержання знання про майбутній 

стан злочинності, окремих її видів і груп або вірогідності вчинення злочину 

окремою особою.  

2. Кримінологічний прогноз – це висновок, одержаний в результаті 

прогнозування про майбутній рівень, структуру, динаміку злочинності, а також 
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про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

3. Метою кримінологічного прогнозування (відповідно до предмета 

кримінології) є встановлення всіх параметрів злочинності в перспективі, 

виявлення на цій основі небажаних тенденцій та пошук засобів їх зміни у 

позитивному напрямку. 

4. Під прогнозуванням індивідуальної злочинної поведінки розуміється 

кримінологічне судження щодо визначення ступеня вірогідності вчинення 

конкретною особою злочину в майбутньому, відмови від злочинної діяльності 

або законослухняної поведінки після відбування покарання. 

5. Кримінологічне планування становить собою цілеспрямований процес 

розробки плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю 

окреслюються шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, інформаційне, 

організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на визначений термін. 

6. Кримінологічне планування має свої етапи, основними з яких є: 

підготовчий; збору пропозицій; узгодження плану; затвердження плану.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 

Відпрацювати питання: 

1. Сутність та зміст завдання та види кримінологічного прогнозування. 

2. Завдання та види кримінологічного прогнозування 

3. Поняття, завдання та види кримінологічного планування в діяльності 

органів поліції. 
 

 

  

ТТЕЕММАА  №№  55..  СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РОЛЬ ЖЕРТВИ У ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИНУ  

 

(2 години) 
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1. Обставини вчинення конкретного злочину.     65 

2. Привід до вчинення злочину: поняття та кримінологічне значення.  

3. Роль жертви при вчиненні злочину.       

4. Класифікація потерпілих.         
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: з’ясування понятійного апарату щодо понять «структура 

злочину», «мотиви злочинної поведінки», «потреби», «інтереси», «ситуація 

вчинення злочину» та ін., визначення необхідності вивчення особи злочинця та 

механізму індивідуальної злочинної поведінки, з’ясування понятійного апарату 

щодо поняття «роль жертви злочину», «віктимна поведінка», відмежування ролі 

особи злочинця та жертви при вчиненні злочину, їх взаємодія та взаємовплив 

класифікувати ситуації вчинення злочину, особливостей механізму взаємодії 

жертви злочину та особи злочинця. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо особи злочинця, криміногенної особи, складових її 

структури, класифікації та типології особи злочинця, показників злочинності, 

що характеризують осіб, які вчинили злочини, механізм вчинення 

кримінального правопорушення та злочину, роль жертви у вчиненні 

кримінального правопорушення та злочину, віктимність, віктимізація, 

класифікація жертв, види віктимних ситуацій, види криміногенних ситуацій та 

використання інформації про них в оперативно-службовій та професійній 

діяльності працівників різних служб органів поліції. 

 

Ключові слова: особа правопорушника, особа злочинця, структура особи 

злочинця, криміногенна особа, суб’єкт злочину, класифікація та типологія 

особи злочинця, віктимологія, віктимність, віктимізація, механізм вчинення 

окремого кримінального правопорушення та злочину; роль жертви в механізмі 

вчинення кримінального правопорушення та злочину, джерела інформації про 
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особу злочинця та жертву злочину, значення вивчення особи злочинця та 

жертви злочину для працівника органу поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: знати поняття та 

характеристики особи злочинця, структуру особи злочинця, класифікацію та 

типологію особи злочинця, їх взаємозв’язок та взаємовплив в механізмі 

вчинення злочину; вміти визначати роль жертви в механізмі вчинення злочину, 

вираховувати вірогідні показники латентних злочинів на дільниці, а також 

рівень злочинності; вміти визначати коло осіб, схильних до вчинення злочинів 

в цілому та злочинів певного виду, визначати коло потенційних жертв злочинів 

та місця їх перебування, вміти визначати коло основних та другорядних 

заходів, здатних запобігти вчиненню злочинів в цілому та по видах, планувати 

попереджувальну та профілактичну діяльність працівників органів поліції. 

 

ВСТУП 

 

Однією із основних складових предмета науки кримінології є вчення про 

особу злочинця та індивідуальну злочинну поведінку. Без цього знання 

неможливо до кінця з’ясувати всі інші кримінологічні проблеми, будь-то 

детермінанти злочинності чи організація боротьби з нею. 

З одного боку, детермінанти злочинності пов’язані з об’єктивними 

соціальними явищами, які негативно впливають на моральне формування 

людей і проявляються в індивідуалістичних, антисуспільних поглядах, звичках, 

позиціях, що лежать в основі злочинної поведінки, а з іншого – з обставинами, 

які сприяють реалізації прояву подібних поглядів, звичок і позицій у 

конкретному злочині. Здавалось би, зазначені явища та обставини незалежні від 

людини, яка вчинила злочин, і є зовнішніми стосовно неї, але свого 

криміногенного значення вони набувають, формуючи особу злочинця і таким 

чином трансформуючись у внутрішні детермінанти злочину. 

В однакових умовах різні люди ведуть себе по-різному – одні 

дотримуються закону, інші його порушують. Це дає підстави вважати, що 

особи, які обрали антисуспільний варіант поведінки, чинять так внаслідок 

певних їх властивостей, що обумовили саме цей вибір. Тому дуже важливим 

напрямом науки кримінології є вивчення осіб, які вчинили злочини. 

Значна увага в кримінології приділяється проблемам віктимології. У 

кримінологічних дослідженнях минулого головна увага приділялась поведінці 

злочинця, а потерпілий від злочину в основному фігурував як учасник 

кримінального процесу. Разом із тим, взаємозв’язок поведінки особи злочинця і 

жертви має важливе кримінологічне значення. Серед осіб, що стикаються зі 

злочинами, є насамперед їх жертви. Тож ігнорувати їх роль у механізмі 

злочинної поведінки було б помилково. 

Уважне вивчення цього явища вітчизняними дослідниками надало 

можливість правоохоронним органам, і в першу чергу, органам внутрішніх 

справ, виробити найбільш ефективні заходи попередження злочинності. 

У зв’язку з поширенням віктимологічних досліджень була створена 
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Міжнародна віктимологічна наукова спілка в Мюнстері (ФРН), яка починаючи 

з 1973 року провела вже ряд міжнародних симпозіумів. 

 

ПИТАННЯ 1. ОБСТАВИНИ ВЧИНЕННЯ КОНКРЕТНОГО 

ЗЛОЧИНУ. 

При розгляді даного питання ми з вами на прикладах із слідчої та судової 

практики розглянемо випадки, в яких певні життєві обставини відіграли у 

здійсненні злочинного наміру конкретною особою сприятливу, полегшуючу 

роль для вчинення злочину, та дамо їх характеристику. 

Злочин як свідомий акт поведінки особи, є актом протиставлення 

індивідуума суспільству, своєрідна матеріалізація певних особистих якостей, 

більш-менш детермінованих ситуативними обставинами їх формування та 

реалізації. 

Вчинення певного злочину є результатом взаємодії негативних морально-

психологічних якостей особи, що сформувалися під впливом несприятливих 

умов морального формування індивіда та зовнішніх об’єктивних обставин, що 

створюють криміногенну ситуацію. Виникає два рівня взаємодії: 

1)  взаємодія особи з соціальним оточенням при вчиненні конкретного 

злочину – при вчиненні злочинів у побуті на грунті спільного вживання 

алкогольних напоїв може перерости у сварку, бійку, нанесення тілесних 

ушкоджень і заподіяння смерті; 

2)  формується певний рівень умов морального формування індивіда та 

рівень конкретної ситуації вчинення злочину – з неповнолітнього віку.  

Що стосується несприятливих умов морального формування особи, то 

вони складають психологічні передумови, можливість вчинення злочину даною 

особою. На рівні конкретної ситуації така можливість реалізується в діяльності 

особи. На цих рівнях діє зв’язок причин та умов (обставин) злочину з 

причинами й умовами окремого злочину. Причини та умови злочину різними 

своїми сторонами “входять” в індивідуальні умови морального формування 

особи злочинця, проявляються в їх змісті і обумовлюють конкретні ситуації, в 

яких проявляється та діє індивід. В свою чергу, причини окремих злочинів 

відображають на індивідуальному рівні причини злочинності та конкретні 

ситуації, що виникають в конкретній діяльності особи. 

Так, умови формування молодих злочинців (Саєнко, Супрунюк, Ганжа - 

18-19 років) – які на протязі 2007-2008 років на території Дніпропетровської та 

Запорізької областей вчинили ряд розбійних нападів та умисних вбивств. 

Кожен із них вчиняв у неповнолітньому віці делінквенті вчинки: мучили тварин 

у дворі, де проживали, на очах у інших дітей та дорослих, влаштовували бійки з 

учителями в школі, хоча на обліках в кримінальній міліції у справах дітей не 

перебували; (Присяжнюк, Погосян, 20-22 роки) - у березні 2012 р. вчинили 

групове зґвалтування та умисне вбивство з особливою жорстокістю Оксани 

Макар (м.Миколаїв). 

Врахування цих рівнів взаємодії особи з соціальною дійсністю повинен 

проводитися поряд з аналізом причин конкретного злочину, оскільки він 

припускає розгляд соціально-психологічного механізму індивідуальної 
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злочинної поведінки та умов, під впливом яких формуються морально-

психологiчнi властивості людини, що являє собою суб`єктивну причину такої 

поведінки, а також зовнішніх об`єктивних ситуацій та обставин, які викликають 

або сприяють вчиненню конкретного злочину. 

Соціально-психологічний механізм конкретного злочину, як й іншого 

будь-якого вчинку людини, складається із певних елементів та етапів його 

функціонування. Елементами психологічного механізму конкретного вчинку є 

моральні властивості, риси особи, серед яких з цим вчинком безпосередньо 

пов’язані потреби, інтереси, мотиви, цілі діяльності. До етапів функціонування 

механізму індивідуальної злочинної поведінки відносяться: 

1) формування моральних рис особи; 

2) актуалізація потреб та інтересів; 

3) прийняття поведінкового рішення та його реалізація в дійсності. 

Як будь-який інший вчинок, злочин є актом свідомості людської 

діяльності, пов’язаний із задоволенням будь-яких потреб особи. 

Злочинна поведінка особи завжди має певну рушійну силу – мотиви. 

Таких мотивів може бути один або декілька. Із курсу кримінального права ви 

знаєте, що мотив вчинення злочину – це та спонукальна, рушійна сила, що 

штовхає особу до вчинення злочину. Мотив вчинення злочину може впливати 

на кваліфікацію злочину, на межі кримінальної відповідальності особи, може 

враховуватися як пом’якшуюча або обтяжуюча обставина при призначенні 

покарання. 

Схематично це можна відобразити так: 

 ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА  

   

 

 

  

 Мотиви злочинної поведінки особи  

  

 

 

 

  

Політичні Корисливі Насильницькі 

(задоволення 

сексуальної 

потреби, 

агресія, 

помста, 

особисті 

неприязні 

стосунки, …) 

Легковажні Безвідповідальні 

     

При вчиненні умисних злочинів (умисні 

вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, 

насильницькі статеві злочини, торгівля 

Злочини, вчинені з 

необережності (порушення 

правил безпеки руху або 
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людьми, хуліганство, …) експлуатації транспорту, 

порушення правил безпеки на 

виробництві, …) 

 

Потреби особи чисельні та різноманітні (елементарні життєво необхідні 

біологічні, фізіологічні потреби: їжа, тепло, одяг, кохання, материнство, діти; 

соціальні потреби матеріального, духовного характеру: інформація, знання, 

праця, творчість, спілкування, самовираження, корисна діяльність тощо). 

Усвідомлені та обмірковані особою потреби, визнані нагальними, особисто 

значимі й підлягають задоволенню, набувають значення інтересу.  

Інтереси - безпосередні суб’єктивні причини конкретного вчинку або 

певної лінії поведінки. 

Розбіжності індивідуального та суспільного інтересів, протиставлення 

або перевага індивідуального інтересу щодо суспільного, закріпленого та 

охоронюваного правом, утворюють конфлікт, що може призвести до вчинення 

злочину. 

З точки зору соціального змісту потреби особи поділяються на: 

- життєво необхідні, що забезпечують умови існування людини (їжа, 

тепло, одяг тощо); 

- нормальні, соціально-схвалені (потреба знань, навчання, спілкування: 

самовираження, стандартні побутові умови життя); 

- деформовані, збочені за рахунок гіпертрофіювання життєво необхідних 

нормальних потреб (бажання мати дорогі, коштовні речи, і не працювати для їх 

отримання, а відібрати у іншого); 

- спотворені, антисоціальні потреби, задоволення яких об’єктивно 

суперечить суспільним відносинам та природним інтересам особи (пияцтво та 

алкоголізм, наркоманія, небажання працювати, навчатися, розваги в нічних 

клубах, ігрових закладах). 

Суспільно небезпечні та антисоціальні, спотворені потреби, що 

відносяться до вчинення злочину: їх задоволення в загальному масиві злочинів 

складає 10-12 %. В більшості випадків злочинність діяння зв’язана не зі змістом 

потреб, а з їх характером, способом їх задоволення. Щоб задовольнити як 

інтерес певну потребу, індивід обмірковує об’єктивні можливості, які існують, 

оцінює всі обставини, що сприяють або перешкоджають у цьому і ставить 

перед собою конкретну мету, для досягнення якої обирає певні шляхи та 

засоби. Злочинність кожного діяння визначає переважно не характер 

випробуваної потреби, а те, що вона задовольняється недозволеним способом 

та засобами, які істотно порушують суспільні інтереси.  

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: Ми з вами встановили, що 

індивідуальна злочинна поведінка особи завжди викликана бажанням особи 

злочинця задовольнити свої потреби, і при цьому кожен акт злочинної 

поведінки обумовлений одним або декількома мотивами (потребами, 

інтересами), які можуть впливати на кваліфікацію вчиненого злочину, межі 

кримінальної відповідальності особи та на термін і вид покарання, що обирає 

суд при призначенні покарання конкретній особі, яка визнана винною у 
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вчиненні злочину. Завдання працівників органів поліції – під час виявлення, 

розкриття та розслідування злочину – максимально зафіксувати та доказати всі 

обставини, що свідчать про виновність або невиновність особи у вчиненні 

конкретного злочину. 

 

ПИТАННЯ 2. ПРИВІД ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ ТА 

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. 

Значення впливу соціального оточення та конкретних життєвих ситуацій 

має великий вплив на особу, яка в майбутньому вчиняє злочин, і завдання 

органів поліції – встановити та довести, які фактори мали у цьому головну 

роль, а які допоміжну. 

Негативні особисті риси людини, що склались під впливом негативних 

умов морального формування, призводять до вчинення злочинів за наявності 

певних обставин, що сприяють такому результату, створюють криміногенну 

ситуацію. 

Індивідуальну злочинну поведінку можна визначити за наступною 

схемою (механізм індивідуальної злочинної поведінки): 

 

 

Умови 

несприятливого 

морально-

психологічного 

формування 

особи 

 

     

         

 

 

Соціальна 

дійсність    

Конкретна 

життєва 

ситуація 

(що 

сприяє 

вчиненню 

злочину) 

 
Рішення 

вчинити 

злочин 

(переконання, 

упевненість, 

рішучість) 

 

Злочин  

         

  

Негативні 

морально-

психологічні 

властивості та 

риси особи 

      

 

Ситуація злочину – це особливий рівень взаємозв’язку особи з 

соціальним середовищем. Можливість вчинення злочину залежить від ступеня 

криміногенної ситуації та антисоціальної спрямованості особи. В кримінології 

це сукупність обставин, в яких може опинитися особа перед вчиненням злочину 

і які впливають на її свідомість, почуття, волю та згідно з моральними рисами 

певної особи безпосередньо обумовлюють її намір та рішучість вчинити дії, що 

утворюють злочин.  
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Ситуації вчинення злочину класифікуються за різними підставами: 

1) за джерелом виникнення: 

а) ситуації, створені силами природи, несприятливим збігом обставин 

(несприятливі погодні умови, які сприяють аваріям, пожежам тощо); 

б) ситуації, створені людьми: 

- створені злочинцем (підробка документів при розкраданні); 

- створені іншими людьми (не замкнули квартиру, сейф); 

- створені спільними діями винного та інших осіб (знання про 

неналежний контроль за відпусткою товарів, злочинець підробляє документи на 

їх отримання та вчиняє крадіжку); 

2) за змістом: 

а) проблемні – за якої особа стикається з певними труднощами та 

перепонами в досягненні бажаної мети (для отримання житла необхідно 

відмовитися від своєї позиції у вирішенні будь-яких питань на службі); 

б) конфліктна – пов’язана з гострими протиріччями та відкритим 

зіткненням інтересів позицій винного й інших осіб або державних та 

громадських органів (сімейний, службовий конфлікт, скандали); 

в) екстремальна, незвична, виключна для певної особи, має на особу дуже 

значний вплив (привілеї необхідної оборони при відбитті раптового нападу); 

3) за характером впливу на винного: 

а) провокуюча – збуджує до вчинення злочинного посягання (майно без 

охорони, провокуюча поведінка потерпілої при згвалтуванні); 

б) сприятлива – полегшує вчинення злочину (дощ та відсутність людей на 

вулиці при грабежі); 

в) нейтральна – не має будь-якого впливу на вчинення злочину (особа йде 

по вулиці, а злочинець вириває сумку та тікає); 

г) перешкоджувальна (ускладнена) – створюються додаткові труднощі, 

що ускладнюють вчинення злочину (посилення охорони квартири, офісу, 

автомобіля: встановлення сигналізації, замків тощо); 

4) за рівнем дії: 

а) ситуації, що торкаються лише даної особи (хвороба, суперечки, 

знищення особистого майна); 

б) ситуації, що торкаються багатьох осіб (стихійне лихо, нездорова 

атмосфера в службовому колективі); 

5) за часом виникнення: 

а) короткочасні – виникають в момент вчинення злочину (сильне душевне 

хвилювання, ревнощі); 

б) тривалі – виникають до вчинення злочину (відсутність належного 

обліку матеріальних цінностей, неналежний контроль за відпуском товарів); 

6) за просторовим поширенням: 

а) загальні – поширюються на велику територію (неврожай в країні, 

дефіцит товарів, послуг); 

б) локальні – концентруються на обмеженій території (побутовий чи 

службовий конфлікт, бійка в барі). 
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Криміногенний характер ситуації вчинення злочину має об’єктивний 

характер або обумовлений її суб’єктивним сприйняттям винною особою. 

Розбіжності між об’єктивним змістом та суб’єктивним сприйняттям ситуації 

залежить від: 

- моральних дефектів, вад особи; 

- психофізичних особливостей та стану винної особи; 

- зовнішніх обставин. 

Виходячи із цього, для профілактики злочинів, здійснюваної 

правоохоронними органами і органами внутрішніх справ у тому числі, 

необхідно, з одного боку, усунення криміногенних та посилення 

антикриміногенних умов, що створюють конкретні ситуації, а з іншого – 

забезпечення належних умов морального формування особи: нейтралізація 

негативних моральних рис та посилення позитивних. При цьому  

профілактичний вплив на одну особу одночасно і в різний час можуть 

здійснювати різні служби та підрозділи правоохоронних органів (дільничні 

інспектори міліції, слідчі, оперуповноважені карного розшуку, адвокати та ін.).  

Практичне значення для працівників різних служб органів поліції 

кримінологічного аналізу особи злочинця та ситуації вчинення злочину. 

Кримінологічне дослідження особи злочинця має важливе значення не 

тільки для розвитку кримінологічної науки, а й для практичної діяльності 

правоохоронних органів, і органів поліції зокрема. У практичній діяльності з 

профілактики злочинності, розкриття та розслідування злочинів, призначення й 

виконання покарання, взяття до уваги особистісного фактора відіграє майже 

вирішальну роль, що проявляється в таких основних напрямках: 

- у статистичному аналізі злочинності за особою злочинця; 

- при проведенні профілактичних заходів; 

- при встановленні причин й умов, які сприяли вчиненню злочину та 

вивченню особи підозрюваного й обвинуваченого під час досудового слідства 

кримінальної справи; 

- у діяльності судів при призначенні покарання; 

- у діяльності працівників кримінально-виконавчої системи під час 

відбування засудженими покарання; 

- в оперативно-розшуковій діяльності. 

За допомогою статистичного аналізу злочинності можна створити 

узагальнений кримінологічний портрет сучасних злочинців. Сучасний 

злочинець - це молода людина з низьким рівнем освіти та соціального статусу, 

зазвичай, неодружена або розлучена, що не займається суспільно корисною 

діяльністю, переважно, вчиняє злочин у складі групи. 

При вирішенні завдань профілактики доцільно застосовувати 

типологічний метод вивчення особи. На основі визначення типу особи та її 

основних характеристик добирають відповідні профілактичні заходи, що 

застосовують до конкретної особи. 

Відомості про особу злочинця відіграють важливу роль в ході досудового 

слідства, виявленні причин й умов вчинення злочину та застосуванні заходів 

щодо їх усунення. Встановлення відомостей про факти, що характеризують 
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особу обвинуваченого (підозрюваного), належить до обставин, які стосуються 

предмета доказування в будь-якій кримінальній справі. 

Ґрунтовне вивчення та взяття до уваги психологічних особливостей особи 

обвинуваченого в процесі досудового слідства надає слідчому можливість 

передбачити позицію обвинуваченого в процесі розслідування справи, 

спрогнозувати поведінку обвинуваченого під час проведення якоїсь із слідчих 

дій і, згідно з цим, обрати правильну тактику як розслідування загалом, так і 

тактику здійснення певних слідчих дій, що, своєю чергою, сприяє швидкому й 

повному розкриттю злочинів, забезпеченню принципу всебічного, повного й 

об'єктивного встановлення істини у справі. 

Важливу роль особа винного відіграє також при призначенні судами 

законного й обґрунтованого покарання. Багато обставин, які характеризують 

особу злочинця (вік, осудність, попередня судимість, службове становище 

тощо), законодавець відносить до ознак складу злочину. Необхідність взяття до 

уваги особи винного при призначенні покарання законодавець відносить до 

загальних основ призначення покарання (ст. 65 КК України). Ступінь вини й 

індивідуалізація покарання залежать від пом'якшувальних (ст. 66 КК України) 

чи обтяжу-вальних (ст. 67 КК України) відповідальність обставин. Можливість 

застосування до винного більш м'якого покарання, ніж передбачене законом, 

законодавець також пов'язує з особою винного (ст. 69 КК України). 

Кримінологічні дані про особу злочинця допомагають правильно вирішити 

питання про її звільнення від покарання та його відбування (статті 74-87 КК 

України), про заміну кримінального покарання примусовими заходами 

виховного характеру (ст. 97 КК України) тощо. 

Однією з цілей покарання є виправлення та ресоціалізація засуджених, 

що передбачає копіткий і тривалий процес здійснення впливу на особу 

засудженого. Досягти дієвих успіхів у цій сфері можливо лише тоді, коли 

виправлення та ресоціалізація засуджених ґрунтуватимуться на індивідуалізації 

застосовуваних до них заходів кримінально-виконавчого впливу з обов'язковим 

зважанням на особливості та риси особи засудженого. Без взяття до уваги цього 

фактора не слід також сподіватися на позитивні результати профілактичної 

діяльності з особами, що мають антисоціальну налаштованість, а також з 

особами, звільненими з місць позбавлення волі, з метою запобігання вчиненню 

нових злочинів і забезпечення їх швидкої та повної адаптації в суспільстві після 

звільнення. 

Останнім часом у діяльності правоохоронних органів дедалі ширше 

застосовується метод формування кримінологічного (психологічного, 

криміналістичного, психолого-криміналістичного) портретування 

розшукуваного злочинця, котрий ґрунтується на тому, що при вчиненні 

злочинів, наприклад, сексуального характеру, озброєних насильницьких 

злочинів, корисливих озброєних злочинів та ін. проявляється психологія та 

психопатологія злочинця. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: Ми з’ясували, що в кожному 

випадку вчинення злочину необхідно детально аналізувати ситуацію злочину – 

як особливий рівень взаємозв’язку особи з соціальним середовищем. 
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Можливість вчинення злочину залежить від ступеня криміногенної ситуації та 

антисоціальної спрямованості особи. В кримінології це сукупність обставин, в 

яких може опинитися особа перед вчиненням злочину і які впливають на її 

свідомість, почуття, волю та згідно з моральними рисами певної особи 

безпосередньо обумовлюють її намір та рішучість вчинити дії, що утворюють 

злочин.  

 

ПИТАННЯ 3. РОЛЬ ЖЕРТВИ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ. 
Сама назва “Віктимологія” витікає із латинського слова "Vістim" (жертва) 

і грецького “1оgos” (вчення, наука). Тобто це вчення про жертву взагалі - 

жертву стихійного лиха, випадкового нещастя (виробничого, транспортного, 

побутового травматизму), жертву злочину тощо. 

Стосовно до теорії та практики боротьби зі злочинністю, мова може йти 

про жертви не взагалі, а саме про жертви злочинів, або іншими словами про 

кримінальний аспект віктимології, кримінальну віктимологію.  

Кримінальна віктимологія вивчає злочинну поведінку під кутом зору 

обумовленості його якостями потерпілого (як особистими, так і рольовими), 

взаємовідносинами із злочинцем і характером його поведінки. 

Отже, віктимологія – це галузь (напрям) кримінології, яка вивчає 

кількісні і якісні характеристики жертв злочинів, закономірності їх 

взаємовідносин зі злочинцями для вдосконалення форм і методів попередження 

злочинності.  

Предмет віктимології складають такі основні елементи: 

а) потерпілий (жертва злочину); 

б) зв’язок “злочинець-потерпілий” як певне відношення або ситуація; 

в) віктимізація; 

г) віктимність. 

Жертва - це людина, яка в результаті суб’єктивної поведінки іншої особи 

або об’єктивних обставин зазнала фізичної, моральної або майнової шкоди від 

злочинних діянь, незалежно від того, визнав її закон у встановленому порядку 

потерпілим, чи ні, оцінює вона себе так суб’єктивно чи ні. 

З позиції кримінальної віктимології в якості жертви, в широкому 

розумінні слова можуть також розглядались неформальні і, особливо, 

формальні соціальні групи: сім’я і трудовий колектив, колективні інтереси, 

яких безпосередньо торкнувся злочин (крадіжка, пошкодження або знищення 

майна тощо). 

Зв’язок “злочинець-потерпілий”. Вітчизняні кримінологи відрізняють 

об’єктивні та суб’єктивні зв’язки. Об’єктивний зв’язок існує між потерпілими і 

злочинцями незалежно від того, знають вони один одного чи ні. Їх об’єднує час 

і місце вчинення злочину. Суб’єктивний зв’язок має місце тільки тоді, коли 

вони знають один одного. Зв’язок “злочинець-жертва” у віктимологічному 

аспекті розглядається не тільки як відношення, а й як тривала подія, що існує у 

певному просторі й часі, і зміст якої визначає поведінку потерпілих, їх 

взаємодію зі злочинцями до, під час, а іноді й після вчинення злочину. 
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Велике значення має також ситуація вчинення злочину. Злочинець, як і 

потерпілий, діє не тільки відповідно до реальної ситуації, а й так, як він її 

сприймає та інтерпретує. У процесі взаємодії злочинця і потерпілого виникає 

віктикриміногенна ситуація, за якої вчиняється злочин. 

Зв’язок “злочинець-жертва” може розглядатися і як певний стан, коли в 

одній особі “уживаються” злочинець і жертва одночасно або чергуючись. 

Поєднання ролей злочинця і жертви в одній особі – теж можливий варіант, що 

відображає різноманітність кримінальної поведінки. 

Віктимність – це така соціально-психологічна сукупність рис особи, яка 

обумовлює високу вірогідність стати об’єктом злочинного посягання. Треба 

зауважити, що віктимність – це якісний показник, чим вища віктимність, тим 

більша ймовірність того, що вона стане жертвою злочину. 

У віктимології категорія віктимності розглядається в різних аспектах, а 

саме: 

1. Індивідуальна віктимність – це якість конкретної людини, яка 

обумовлена його соціальними, психологічними або біофізичними якостями (чи 

їх сукупністю), що сприяє у певній життєвій ситуації формуванню умов, при 

яких виникає можливість заподіяння їй шкоди протиправним актом. Іншими 

словами, віктимність конкретної людини представляє собою потенціальну 

здібність опинитися в ролі жертви злочину в результаті негативної взаємодії її 

особистих якостей із зовнішніми факторами. 

2. Видова віктимність – має вираз у відносній “схильності” окремих осіб 

стати в силу ряду обставин жертвами певних видів злочинів. 

3. Групова віктимність – полягає у спільній для окремої категорії людей, 

які володіють тотожними соціально-демографічними, психологічними, 

біофізичними та іншими властивостями, підвищеною “здатністю” при певних 

умовах стати жертвами злочинів. 

4. Масова віктимність – визначається об’єктивно існуючою реальністю 

певної кількості людей в силу своїх суб’єктивних властивостей нести фізичну, 

моральну та матеріальну шкоду від злочинів. 

Стан віктимності виражається у кількісних показниках жертв злочинів (в 

абсолютних числах, коефіцієнтах, індексах) як в загальній кількості потерпілих 

від злочинної агресії, так і взагалі серед населення або відповідних його груп. 

Рівень віктимності (коефіцієнт) за особами обчислюється з кількості 

потерпілих від злочинів за певний період часу на тій чи інший території ї 

загальної кількості населення з розрахунку на 1000, 10000, 100000 тисяч осіб. 

Виражається у відносних цифрах за формулою: 

           П*1000*10000*100000  

Кво = _____________________, 

   Н   

 

де Кво – коефіцієнт віктимності за особами; П – кількість потерпілих від 

злочинів; Н – все населення регіону. 
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Спеціальну (вибіркову) віктимність обчислюють за формулою: 

           Пс*1000*10000*100000  

Квсо =  _____________________, 

    Н   

 

де Квсо – коефіцієнт спеціальної віктимності за особами (віктимність окремих 

видів злочинів); Пс – кількість потерпілих від певних видів злочинів; Н – все 

населення регіону. 

Структура віктимності відображає питому вагу окремих видів жертв 

злочинів, яким заподіяно шкоду, в загальній кількості потерпілих за певний 

період часу на тій чи іншій території. 

Віктимізація – це процес перетворення особи або групи осіб на реальну 

жертву, а також результат такого процесу; віктимізувати означає перетворити 

когось на жертву злочину. 

Віктимна ситуація – життєва обстановка, що складається у зв’язку з 

якостями особи чи поведінкою потенційної жертви, коли виникає реальна 

можливість заподіяти їй шкоду. 

Функції віктимології в основному аналогічні функціям кримінології, але в 

центрі уваги тут перебуває жертва злочину. 

Пізнавальна функція – полягає у вивченні особи потерпілого, станів 

віктимності та віктимізації з тим, щоб розробити відповідні засоби їх 

попередження. 

Прикладна функція – визначається тим, що її знання використовуються у 

правотворчій і правозастосовній діяльності, зокрема при індивідуалізації 

відповідальності підсудних з урахуванням поведінки потерпілих, а також для 

розробки науково обгрунтованих заходів віктимологічної профілактики 

злочинів. 

Значення вивчення особи потерпілого для працівників органів поліції 

полягає у: 

- визначенні кола осіб, які найчастіше стають жертвами злочину; 

- вивченні взаємозв’язку між поведінкою потерпілого і злочинця; 

- вивченні формуючого впливу поведінки особи потенційної жертви на 

особу злочинців; 

- розробці профілактичних заходів, спрямованих на недопущення осіб 

стати жертвами злочинів; 

- більш повному вивченню особи злочинця та індивідуалізації йому 

покарання за скоєний злочин. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

1. Віктимологія – це галузь (напрям) кримінології, яка вивчає кількісні і 

якісні характеристики жертв злочинів, закономірності їх взаємовідносин зі 

злочинцями для вдосконалення форм і методів попередження злочинності.  

2. Предмет віктимології складають такі основні елементи: а) потерпілий 

(жертва злочину); б) зв’язок “злочинець-потерпілий” як певне відношення або 
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ситуація; в) віктимізація; г) віктимність. 

3. Значення вивчення особи потерпілого полягає у: визначенні кола осіб, 

які найчастіше стають жертвами злочину; вивченні взаємозв’язку між 

поведінкою потерпілого і злочинця; вивченні формуючого впливу поведінки 

особи потенційної жертви на особу злочинців; розробці профілактичних 

заходів, спрямованих на недопущення осіб стати жертвами злочинів; більш 

повному вивченню особи злочинця та індивідуалізації йому покарання за 

скоєний злочин. 

 

Питання 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТЕРПІЛИХ 

Для системного вивчення проблеми потерпілого в науці висловлювались 

думки, щодо класифікації. Сформувались деякі підходи: 

1) дихотомічний підхід - розділяють явище, що вивчається, на дві частини 

(злочинець - жертва), а сама класифікація полягає у визначенні жертв умисних і 

необережних злочинів, винних, заздалегідь визначених тощо; 

2) використання „чистих” критеріїв однієї науки (біологія, психологія 

тощо); 

3) кримінально-правовий підхід - Б. Мендельсон розробив класифікацію 

потерпілих за ступенем їх вини (повністю невинний, частково винний, 

добровільна жертва і т.д.); 

4) комплексний підхід - за ступенем віктимності виділяють: 

а) випадкова жертва – коли особа стає такою внаслідок збігу обставин. 

Взаємовідносини, що виникли між жертвою і злочинцем, не залежать від їх волі 

і бажання; 

б) жертва з незначним ступенем ризику – особа, яка живе за нормальних 

для всіх людей факторах ризику, і віктимність якої зросла непередбачено під 

впливом конкретної несприятливої ситуації; 

в) жертва з підвищеним ступенем ризику – особа, яка володіє низкою 

віктимних властивостей. До цієї категорії належать два основні види жертв: 

- жертви необережних злочинів – коли характер роботи, що вони 

виконують, або їх поведінка у громадських місцях мають більш високу, ніж 

звичайна, віктимність; 

- жертви умисних злочинів, соціальний статус яких або роль, що вони 

виконують, містять підвищений ризик (працівники правоохоронних органів, 

воєнізованої охрани тощо). Жертвами цього типу можуть бути й особи, 

віктимність яких зросла внаслідок конкретних взаємовідносин між жертвою і 

злочинцем, а також діями третіх осіб, які спричини конфліктну ситуацію. 

Віктимність може виявитися також у манерах поведінки майбутньої жертви, її 

зовнішньому вигляді; 

г) жертва з дуже високим ступенем ризику – особа, морально-соціальна 

деформація якої не відрізняється від правопорушників. Вона характеризується 

стійкою антисуспільною спрямованістю, схильністю до алкоголю, наркотиків, 

статевою розбещеністю тощо. Висока віктимність – це стан, який довгий час не 

зникає і після того, коли особа змінила свою поведінку. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: Для системного вивчення 
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проблеми потерпілого в науці висловлювались думки, щодо класифікації. 

Сформувались деякі підходи: 1) дихотомічний підхід - жертви умисних і 

необережних злочинів, винних, заздалегідь визначених тощо; 2) використання 

"чистих критеріїв однієї науки (біологія, психологія тощо); 3) кримінально-

правовиіі підхід - повністю невинний, частково винний, добровільна жертва 

тощо). 

За ступенем віктимності виділяють: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними ступенем ризику; 

в) жертва з підвищеним ступенем ризику; 

г) жертва з дуже високим ступенем ризику. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Ми з вами встановили, що: 

1. Індивідуальна злочинна поведінка особи завжди викликана бажанням 

особи злочинця задовольнити свої потреби, і при цьому кожен акт злочинної 

поведінки обумовлений одним або декількома мотивами (потребами, 

інтересами). 

2. Встановлення цих мотивів (інтересів, потреби) при вчиненні злочину 

може впливати на кваліфікацію вчиненого злочину, межі кримінальної 

відповідальності особи та на термін і вид покарання, що обирає суд при 

призначенні покарання конкретній особі, яка визнана винною у вчиненні 

злочину.  

3. Завдання працівників органу поліції – під час виявлення, розкриття та 

розслідування злочину – максимально зафіксувати та доказати всі обставини, 

що свідчать про виновність або невиновність особи у вчиненні конкретного 

злочину.  

4. В кожному випадку вчинення злочину необхідно детально аналізувати 

ситуацію злочину – як особливий рівень взаємозв’язку особи з соціальним 

середовищем. Можливість вчинення злочину залежить від ступеня 

криміногенної ситуації та антисоціальної спрямованості особи. В кримінології 

це сукупність обставин, в яких може опинитися особа перед вчиненням злочину 

і які впливають на її свідомість, почуття, волю та згідно з моральними рисами 

певної особи безпосередньо обумовлюють її намір та рішучість вчинити дії, що 

утворюють злочин. 

5. На основі кримінологічних даних про особу злочинця можна скласти 

кримінологічний портрет і визначити основні рушійні мотиви та цілі при 

вчиненні злочинів. Особливо яскравим такий портрет є у серійних злочинах 

(насильницьких, агресивних, сексуальних, насильницько-корисливих). 

6. Значення вивчення особи потерпілого для органів поліції полягає у: 

визначенні кола осіб, які найчастіше стають жертвами злочину; вивченні 

взаємозв’язку між поведінкою потерпілого і злочинця; вивченні формуючого 

впливу поведінки особи потенційної жертви на особу злочинців; розробці 

профілактичних заходів, спрямованих на недопущення осіб стати жертвами 

злочинів; більш повному вивченню особи злочинця та індивідуалізації йому 
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покарання за вчинений злочин. 

За ступенем віктимності виділяють: 

а) випадкова жертва; 

б) жертва з незначними ступенем ризику; 

в) жертва з підвищеним ступенем ризику; 

г) жертва з дуже високим ступенем ризику. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Поняття механізму індивідуальної злочинної поведінки та його ознаки. 

2. Види ситуацій вчинення злочину. 

3. Основні сучасні детермінанти вчинення злочинів на індивідуальному рівні. 

4. Механізм формування особи злочинця. 

5. Класифікація потерпілих. 

6. Віктимологічна профілактика та її види. 

7. Механізм суїцидальної поведінки. 

 

 

ТТЕЕММАА  №№  66..  КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 
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ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Рекомендована література 

Вступ 

1. Загальна характеристика діяльності органів поліції щодо профілактики 

злочинів. 

2. Основні напрямки профілактичної діяльності органів поліції. 
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основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 25.05.2010 р. № 197. 
 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: складається із декількох деталізованих завдань:  

1. Дати загальну характеристику діяльності органів поліції щодо профілактики 

злочинів. 

2. Визначити основні напрямки профілактичної діяльності органів поліції. 

3. Охарактеризувати форми профілактичної діяльності органів поліції. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо кримінологічної профілактики, профілактики негативних 

фонових явищ в сучасному українському суспільстві, та їх впливу на кількісні 

та якісні показники злочинності, їх зв'язок і взаємозалежність з детермінантами 

злочинності, використання кримінологічної інформації в оперативно-службовій 

і професійній діяльності органів поліції та різних її підрозділів і служб. 

 

Ключові слова: профілактика злочинів, протидія злочинності, 

запобігання (попередження) злочинності, профілактика злочинів певного виду, 

правова основа протидії злочинності, комплексна програма профілактики 

злочинів, значення програм протидії злочинності та профілактики злочинів для 

працівників органів поліції та різних її служб. 

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: знати поняття та 

зміст правових актів з питань протидії злочинності, види програм запобігання 

та профілактики злочинів, законодавчі акти, що регламентують діяльність 

органів поліції у запобіганні (попередженні, профілактиці) злочинів; вміти 

визначати першочергові та другорядні заходи запобігання злочинності, 

визначати коло суб’єктів, які можуть бути долучені до профілактики злочинів 

на дільниці; вміти складати плани попередження злочинності та профілактики 

злочинів на дільниці в цілому та по окремих напрямках. 

 

 

ВСТУП 

Особливе місце серед суб’єктів профілактичної діяльності займають 

органи внутрішніх справ, які здійснюють заходи як загальної, так і 

індивідуальної профілактики. Головною складовою частиною органів 

внутрішніх справ є поліція, в діяльності якої поєднується адміністративні, 

оперативно-розшукові, охоронні, слідчі та попереджувальні, профілактичні 

http://zakon.nau.ua/doc.
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заходи боротьби зі злочинністю. Основні завдання, обов’язки і права органів 

поліції передбачені Законом України «Про національну поліцію» від 2 липня 

2015 року. Для виконання обов’язків по боротьбі зі злочинністю, а також 

функцій по її попередженню структурно у поліції і при ній створені відповідні 

головні управління, служби і підрозділи: боротьби з організованою 

наркозлочинністю, кримінальної поліції, патрульної поліції, карного розшуку, 

державної служби боротьби з економічною злочинністю, превентивної поліції 

(колішні КМСД), адміністративні служби поліції: дозвільна, міграційна, служба 

охорони, а також досудового слідства, приймальники-розподільники, 

приймальники-розподільники для неповнолітніх та ін. Крім того, до системи 

органів внутрішніх справ належать також органи державного пожежного 

нагляду, національна гвардія (внутрішні війська). 

 

ПИТАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

Попередження злочинів органами поліції є видом діяльності служб, 

підрозділів та співробітників названих органів, що здійснюється в межах їх 

компетенції, по запобіганню та припиненню злочинів, виявленню причин та 

умов, що сприяють їх скоєнню, застосуванню заходів до осіб з протиправною 

поведінкою з метою недопущення з їх боку злочинних дій. 

Характерною рисою діяльності органів поліції щодо профілактики 

злочинів є комплексний характер, який проявляється в таких аспектах: 

1) органи поліції, на відміну від інших суб’єктів попереджувальної 

діяльності, впливають на дуже широке коло об’єктів профілактики; 

2) займають одне з центральних місць у системі суб’єктів профілактики 

злочинів, що проявляється у цілісній взаємодії з усіма суб’єктами, наданні 

інформації про стан оперативної обстановки, виявленні причин і умов 

злочинності та осіб, які потребують індивідуального профілактичного впливу, у 

наданні методичної і практичної допомоги в проведенні попереджувальних 

заходів; 

3) органи поліції не лише самі виявляють і ліквідують причини і умови 

злочинів, але у встановленому законом порядку пред’являють іншим суб’єктам 

вимоги щодо виконання покладених на них функцій у сфері зміцнення 

правопорядку; 

4) органи поліції здійснюють попереджувальну діяльність на всіх рівнях, 

у всіх видах і формах, використовуючи при цьому широкий арсенал 

різноманітних методів і засобів як гласних, так і оперативних; 

5) у структуру органів поліції входять ряд служб і підрозділів, єдине або 

головне призначення яких полягає у реалізації профілактичних функцій. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Попередження злочинів органами поліції є видом діяльності служб, 

підрозділів та співробітників названих органів, що здійснюється в межах їх 

компетенції, по запобіганню та припиненню злочинів, виявленню причин та 

умов, що сприяють їх скоєнню, застосуванню заходів до осіб з протиправною 

поведінкою з метою недопущення з їх боку злочинних дій. 
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ПИТАННЯ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 

Аналіз діючого законодавства, нормативних актів НП та МВС України 

дає можливість виділити основні напрямки попереджувальної діяльності 

органів поліції: 

– активна участь у забезпеченні громадського порядку, охороні державної 

та індивідуальної власності, законних прав громадян, перекриття каналів 

незаконного збагачення; 

– профілактика особливо небезпечних і тяжких злочинних проявів у 

державі, які за кілька останніх років мають тенденцію до зростання. Особливе 

місце серед них займають організована і професійна злочинність, злочини, 

вчинені з особливою жорстокістю і садизмом; 

– профілактика пияцтва, алкоголізму, наркоманії, поширення вірусу 

ВІЛ/СНІД. Держава надає особливого значення створенню у країні обстановки 

нетерпимого ставлення до порушників норм права; до подолання негативних 

звичок і пережитків, і передусім пияцтва, наркоманії, що згубно впливають на 

здоров’я і духовний розвиток людей, завдають не лише моральних та 

матеріальних збитків суспільству, але й штовхають таких осіб на вчинення 

злочинів; 

– особлива значимість у попереджуючій діяльності надається 

профілактиці правопорушень неповнолітніх. З цього середовища дуже часто 

виходять особи, які вчиняють найбільш небезпечні і розповсюджені злочини, 

такі як: крадіжки, грабежі, розбійні напади, згвалтування, убивства, 

хуліганство, угони транспортних засобів. Контингент цих осіб дає 

максимальний, порівняно з іншими категоріями засуджених, процент рецидиву, 

передбачаючи тим самим тенденції зростання рецидивної злочинності на багато 

років уперед; 

– одним з напрямків попереджувальної діяльності є профілактика 

рецидивної злочинності. Колегія МВС України неодноразово відзначала, що 

незважаючи на заходи, які вживаються, проблема подолання рецидивної 

злочинності залишається гострою. Рецидивістами вчиняється значна кількість 

злочинів, переважно особливо небезпечних і тяжких. За останнє десятиріччя на 

95% зросла кількість злочинів, вчинених особливо небезпечними 

рецидивістами – тими, хто має декілька судимостей за тяжкі та особливо тяжкі 

злочини; 

– важливим напрямком попереджувальної діяльності є профілактика 

злочинності у сфері економічних відносин. Розвал економіки, інфляція, 

безробіття є тим середовищем, яке породжує тіньову економіку, створює 

мафіозні угруповання. Цей вид злочинності завдає державі величезних збитків; 

– тенденції останніх років свідчать про домінування у структурі 

злочинності майнових злочинів. У середньому вони становлять понад 70 % від 

загальної кількості. Тому перед органами поліції стоять невідкладні завдання 

щодо їх попередження; 



 83 

– найвищими соціальними цінностями є людське життя та здоров’я. На 

жаль, злочинні посягання на життя і здоров’я громадян за останні 3 роки мають 

тенденцію до стрімкого зростання. Проведення так званої АТО, мародерство, 

насильство над мирним населенням в районі бойових дій, неконтрольоване 

поширення вогнепальної зброї по всій території країни, відсутність чітко 

визначеної політики держави щодо вироблення та продажу алкоголю, ввезення 

великих партій наркотиків призвели до зростання злочинних проявів у сфері 

сімейно-побутових відносин. Звідси випливає чергові напрямки 

попереджувальної діяльності, які стоять перед органами поліції; 

– збільшилася кількість правопорушень, що вчиняються в громадських 

місцях, у парках, на вулицях, майданах, інших місцях масового перебування та 

відпочинку громадян, особливо у вечірній і нічний час. Органи поліції 

зобов’язані застосовувати відповідні профілактичні заходи щодо їх 

попередження; 

– важливим напрямком є профілактика необережних злочинів і 

правопорушень у сфері екології, які завдають суспільству значних збитків. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Основними напрямками попереджувальної діяльності органів поліції є: 

активна участь у забезпеченні громадського порядку, охороні державної та 

індивідуальної власності, законних прав громадян, перекриття каналів 

незаконного збагачення; профілактика особливо небезпечних і тяжких 

злочинних проявів у державі, які за кілька останніх років мають тенденцію до 

зростання; профілактика пияцтва, алкоголізму, наркоманії, поширення вірусу 

ВІЛ/СНІД; особлива значимість у попереджуючій діяльності надається 

профілактиці правопорушень неповнолітніх; одним з напрямків 

попереджувальної діяльності є профілактика рецидивної злочинності; 

профілактика злочинності у сфері економічних відносин; профілактика 

корисливих злочинів; попередження злочинів проти життя та здоров’я особи; 

охорона громадського порядку; профілактика необережних злочинів і 

правопорушень у сфері екології, які завдають суспільству значних збитків. 

 

ПИТАННЯ 3. ФОРМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 

Основними формами попереджувальної діяльності органів поліції є: 

1) повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук 

злочинців; 

2) ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до скоєння 

злочинів та інших правопорушень; 

3) індивідуальні бесіди з особами, схильними до правопорушень; 

4) вжиття необхідних заходів до осіб, схильних до правопорушень 

(попередження, штраф, адмінарешт, конфіскація, позбавлення прав, 

направлення на примусове лікування, встановлення адміністративного нагляду, 

притягнення до кримінальної відповідальності); 

5) проведення різноманітних рейдів з метою затримання 

правопорушників; виявлення причин і умов злочинності та їх усунення; 
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6) розробка комплексних планів попередження злочинності на території 

обслуговування; 

7) інформування державних органів про стан злочинності, причини та 

умови, що її детермінують; 

8) координація діяльності і надання методичної допомоги громадським 

формуванням у справі попередження правопорушень; 

9) проведення правової пропаганди серед населення. 

Неважко помітити, наскільки багатогранна попереджувальна діяльність 

органів внутрішніх справ. У той же час вона здійснюється на основі законів і 

наданих функцій. 

В теорії кримінології та на практиці виділяють наступні етапи 

попереджувальної діяльності органів поліції: 

– розробка і здійснення загальних напрямків попереджувальної 

діяльності; 

– конкретизація загальних планів, «заземлення» їх до рівня колективів, 

підприємств, установ, організацій і місць проживання населення; 

– організація індивідуально-виховної роботи з особами, які поставлені на 

профілактичний облік в органах поліції; 

– попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри яких відомо 

органам поліції; 

– розкриття злочинів і розшук злочинців з метою недопущення нових 

злочинних проявів; 

– виховна робота з раніше засудженими особами з метою недопущення 

вчинення ними повторних злочинів. 

Методи запобіжного впливу на злочинність. 

Профілактика злочинності потребує пошуку відповідних методів 

запобіжного впливу на криміногенні об'єкти. А вони, нагадаємо, різні за 

походженням, а тому необхідні й різні методи. Термін "метод" у 

кримінологічних публікаціях уживається найчастіше в значенні "спосіб діяння, 

впливу, сукупність, система різних способів, заходів, засобів впливу соціальних 

суб'єктів на криміногенні об'єкти". У нашому розумінні і вживанні, метод є 

своєрідним науково обґрунтованим підходом ефективного впливу на ті чи інші 

криміногенні об'єкти з метою їх усунення. Він відповідає на питання: як діяти, 

на що спрямовувати дії, що для цього потрібно, скільки потрібно сил і часу, яке 

для цього потрібне ресурсне забезпечення? По суті, метод - своєрідна запобіжна 

стратегія. 

Залежно від природи криміногенних об'єктів методи запобіжного впливу 

можна поділити на три групи: на методи (а) соціального, (б) правового, (в) 

психічного характеру. 

Методи соціального характеру. За своєю природою ці методи носять 

соціальний характер, бо спрямовані на явища й процеси, які за своїм 

походженням зумовлені сферою соціального, фізичного й духовного буття 

людей і коріняться в ньому. Наведемо декілька прикладів таких методів: метод 

відведення антигромадської активності, тобто для населення і особливо для його 

криміногенної частини створюються та впроваджуються програми відведення 
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("каналізування") можливої антигромадської активності людей шляхом 

множинності альтернативних форм задоволення їх потреб й інтересів; метод 

девіктимізації, коли усуваються чинники віктимізації; метод деалкоголізації 

населення - зменшення обсягу вживання спиртних напоїв, пива, їх 

рекламування (наприклад, для обмеження алкоголізації у багатьох країнах світу 

і зараз використовуються різні підходи вирішення цієї проблеми: "сухий" закон, 

обмеження продажу спиртного за віком, часом, місцем, примусове і добровільне 

лікування від алкоголізму, підвищення соціального контролю за додержанням 

антиалкогольного законодавства та ін.; метод денаркотизації; метод протидії 

кримінально небезпечним ситуаціям - "стратегія втручання у кризові ситуації" 

тощо. 

Методи   правового   характеру. Ці методи правового регулювання 

повинні стимулювати, заохочувати, сприяти упровадженню та розвитку 

соціально-позитивної поведінки людей, протидіяти виникненню потенційних 

та існуючим криміногенним об'єктам, негативним стереотипам поведінки, 

деформації особистості   та   ін.   До   них   належать:   метод   кримінально-

правового  утримання  (загальне запобігання злочинам);  метод 

декриміналізації та депеналізації і навпаки, бо на кількісно-якісні показники 

злочинності істотний вплив має соціально-правова реакція суспільства, на ті чи 

інші форми і види поведінки з відхиленням; метод цивільно-правового 

запобігання злочинності – спосіб обмеження та усунення криміногенних 

об'єктів шляхом використання  запобіжних  можливостей  різних  галузей  

права (наприклад, прозорість приватизації майна, спрощення дозвільних 

процедур отримання ліцензій та ін.). 

Методи   психічного   характеру. Якщо виходити з припущення, що серед 

криміногенних об'єктів значне місце займають властивості особистості, то з 

цього випливає потреба усунення явищ соціально-психологічної 

непристосованості. Ускладнення соціалізації, адаптації виникають і через 

властивості особи, яка внаслідок обмеження можливостей (психічних, ро-

зумових, вольових, емоційних) зазнає складнощів із соціальним 

пристосуванням, що сприяє деструктивній поведінці. Іноді виникають течії 

анормальної, маргінальної поведінки, якої додержуються певні групи осіб, що 

утворюють цілі прошарки населення, в основному молоді (панки, футбольні 

фанати, члени релігійних сект, правового сектору, інших націоналістичних та 

профашистських угруповань). Для успішного запобігання злочинам до таких 

осіб слід, поруч з іншими, застосовувати методи психічного впливу, інакше 

кажучи засоби інформаційного, інтелектуального, медико-психологічного 

впливу на свідомість і волю особистості. До цих методів можна віднести: (а) 

метод масової комунікації, тобто розповсюдження інформації, яка орієнтована 

на утвердження духовних цінностей, моральних та правових норм суспільства 

з метою справляти ідеологічний вплив на думки, оцінки, настрої почуття, 

рішення, мотивацію поведінки значної кількості населення (наприклад, 

кримінологічна і правова поінформованість людей про ефективність 

запобіжних заходів, покращення кримінологічної обстановки в країні тощо); (б) 

метод медико-реабілітаційного впливу, спрямований на недопущення вчинення 
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злочину особами з психічними аномаліями; (в) метод пошукової активності, 

призначений для знаходження способів протидії таким явищам, як вандалізм, 

масові бійки підлітків, футбольний фанатизм та ін.). 

Пошук і відкриття методів ефективного запобіжного впливу на 

відповідні криміногенні об'єкти - це і є науковий підхід до свідомої, 

обґрунтованої, цілеспрямованої протидії злочинності, що потребує подальших 

досліджень фахівців-кримінологів та інших галузей знань. 

Основні принципи організації та діяльності органів поліції по 

запобіганню злочинності. 

Організація та управління процесом запобігання злочинності, а також 

запобіжні методи і заходи повинні відповідати певним принципам або вимогам. 

Термін "принцип" у перекладі з латинської мови означає основне, вихідне 

положення будь-якої теорії, вчення, науки, діяльності, поведінки. Отже, 

принцип або вимога - поняття, яким визначаються основні положення, наказ, 

категоричне веління щодо будь-якої діяльності. Запобігання злочинності має 

відповідати єдиній загальній вимозі - бути достатньо ефективним, оскільки 

інакше може виявитися, що воно або не потрібне, або його заходи навіть 

шкідливі. Основні вимоги, яким повинна відповідати система запобігання 

злочинності, - це демократизм, гуманізм, законність, обґрунтованість, 

економічна доцільність, радикальність, науковість і прогресивність, комплек-

сність і диференціація, реальність і конкретність методів і заходів. 

Демократизм як принцип означає, що запобігання злочинності - 

загальнодержавна справа, у вирішенні якої активну участь беруть не тільки 

державні органи влади, управління, самоврядування, а й широкі верстви 

населення, про що свідчить Закон України "Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 р. 

Гуманність заходів запобігання злочинності виявляється, перш за все, в 

тому, що не можуть бути застосовані такі заходи, що суперечать 

загальнолюдській моралі, пов'язані з жорстокістю, принижують честь і гідність 

людини. Крім того, запобігання злочинам - це гуманістичний напрям протидії 

злочинності, який ставить на перше місце усунення негативних явищ, які ведуть 

до морального падіння людської особистості. Гуманність передбачає й те, що 

запобіжні заходи стосовно криміногенних осіб не повинні без потреби зачіпати 

інтереси інших людей (членів сім'ї, родичів та ін.). 

Законність як принцип підкреслює, що система запобігання злочинності 

ґрунтується на правовій основі. Інакше кажучи, заходи запобігання не повинні 

суперечити законові. Законність як головний принцип правової держави перш 

за все передбачає унормованість усіх аспектів запобіжної діяльності та суворе 

дотримання норм закону суб'єктами запобігання злочинності. І як би не 

принадно було в деяких випадках законність підмінити доцільністю, треба 

завжди пам'ятати про те, що найвищою мірою доцільності є законність. 

Обґрунтованість полягає в тому, що розробляти й реалізувати необхідно 

тільки методи і заходи запобігання, які спираються на доскональну 

кримінологічну інформацію про криміногенні об'єкти й за допомогою яких 

держава і суспільство спроможні вплив таких об'єктів обмежити, усунути, 
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запобігти йому. Ця вимога зобов'язує суб'єктів запобігання злочинності 

піклуватися про повну й усебічну кримінологічну інформацію стосовно стану 

злочинності, оточуючого середовища, ресурсного забезпечення, оцінки раніше 

проведених запобіжних заходів. Не може бути визнана обґрунтованою 

запобіжна позиція, яка виходить з припущень. 

Економічна доцільність передбачає відносну простоту і вигідність 

заходів у порівнянні з прогнозованими результатами і можливими побічними 

наслідками. Проте економічний раціоналізм зовсім не зводиться до 

мінімальних витрат на запобігання злочинності. Такі витрати мають бути 

реальними і достатніми. Є іще один аспект цієї вимоги. Очікуваний виграш від 

вжиття тих чи інших заходів не повинен обертатися для держави та суспільства 

програшем. Наприклад, заходи зі зменшення майнового розшарування в 

суспільстві, запровадження програми "висвітлення" так званого "сірого" 

сектора тіньової економіки (легалізації тіньових капіталів некримінального 

походження) тощо - все це економічно виправдано, оскільки реалізація зазна-

чених заходів у будь-якому разі позитивно позначиться на зменшенні 

злочинних проявів. 

Радикальність як принцип зобов'язує до розроблення суб'єктами 

запобігання злочинності заходів не поверхневого і короткочасного характеру, а 

таких, що сприяли б (в ідеалі) докорінній ліквідації криміногенних об'єктів. 

Радикальність не виключає, а навпаки, припускає необхідність заходів для 

усунення окремих частково криміногенних об'єктів, проте вони повинні 

знаходитися в руслі виконання головного завдання (наприклад, ліквідація в 

Україні ігрового бізнесу). 

Науковість і прогресивність передбачають розроблення і втілення заходів 

запобігання злочинності з використанням сучасних технологій і досягнень 

науки. Цей принцип націлює кримінологів, фахівців інших галузей знань і 

практиків до пошуку найбільш ефективних заходів і засобів протидії злочин-

ним проявам. Наприклад, використання електронного спостереження, приладів 

зовнішнього спостереження, базових технологій електронного документообігу 

тощо, а більш коротко: комп'ютерні технології - проти корупції. 

Комплексність і диференціація заходів запобігання злочинності означає 

підхід до них як до єдиної системи. Це потребує, перш за все, окреслення 

сфери і форми конкретних дій кожного суб'єкта з урахуванням його 

можливостей і ресурсів. Диференціація необхідна також для визначення 

специфіки заходів кримінологічної профілактики, відвернення і припинення 

злочинів. Комплексний підхід потребує, з одного боку, об'єднання зусиль 

багатьох суб'єктів запобігання злочинності і зосередження сил та засобів на 

найважливіших напрямах, а з другого - чіткої диференціації дій кожного 

суб'єкта і координації (наприклад, протидія алкоголізму, наркоманії, 

проституції, сімейному насильству та ін.). 

Реальність - це принцип, урахування якого при запобіганні злочинності 

дозволяє, по-перше, розробляти економічно і політично доцільні запобіжні 

заходи при наявному ресурсному забезпеченні в певних умовах міста, часу та 

інших обставин; по-друге, брати до уваги фактичні запобіжні можливості 
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суб'єктів; по-третє, співвідносити побічні економічні та соціальні явища від 

реалізації заходів з очікуваними наслідками. Отже, принцип реальності гара-

нтує дійсну можливість і здійсненність методів і заходів, попереджає про 

неприпустимість волюнтаризму в кримінології. 

Конкретність заходів знаходить своє відбиття в їх спрямованості на 

криміногенні об'єкти й у певному змісті, зумовленому особливостями 

(специфікою) усунення таких об'єктів, максимальній словесній визначеності 

заходів, професійній їх сформульованості,  цілеспрямованості,   наявністю  

суб'єктивної "прив'язки". Абстрактність, декларативність, "плакатність" заходів 

типу "підвищити рівень", "звернути увагу", "підняти" виховну роботу або 

матеріальний рівень, "зменшити майнове розшарування у суспільстві", 

"усунути причини й умови злочинності" дискредитують саму ідею запобігання 

злочинності, а заходи роблять практично формальними, безпредметними, 

далекими від виконання. Конкретність заходів - альфа і омега запобігання 

злочинності, пряма вказівка на те, що і як робити, за що відповідати. 

Органи поліції.  

Сфера і різноманітність злочинних проявів, їх причини й умови, мотиви, 

способи, знаряддя вчинення злочинів, види і ступінь організованості злочинної 

діяльності, озброєність та технічна оснащеність певних видів злочинів 

зумовлюють наявність у державі спеціалізованої воєнізованої мобільної 

розгалуженої структурної установи, служби і підрозділи якої поєднували б у 

собі, зокрема: належний суб'єкт виконання державної політики у сфері  

протидії злочинності; оперативну поінформованість про криміногенну 

обстановку в країні, регіонах, містах, районах, селах, на певний території, під-

приємствах, установах, відомствах, серед різних верств населення, у 

кримінальному середовищі тощо; оперативно-розшукову діяльність з 

досудовим слідством щодо виявлення, розкриття, відвернення та припинення 

початих злочинів; вимогливість і відповідальність за охорону громадського 

порядку та забезпечення громадської безпеки; адаптаційні й ресоціалізаційні 

функції стосовно осіб, які відбули покарання; спеціально-кримінологічне, у 

тому числі віктимологічне та індивідуальне запобігання злочинності; 

координаційні функції діяльності всіх служб і підрозділів по запобіганню 

злочинності; наукове дослідження кримінологічних проблем з практичною 

розробкою концепцій і державних програм протидії злочинності та багато 

іншого. Такою державною установою в Україні є Міністерство внутрішніх 

справ. 

Складовою частиною ОВС є поліція - державний озброєний орган 

виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, 

власність, господарську діяльність, довкілля, громадську безпеку та безпеку 

виробництва, руху та експлуатації транспорту, громадський порядок і 

моральність, інтереси суспільства та держави в інших сферах життєдіяльності 

від протиправних посягань, у діяльності якої поєднуються адміністративні, 

оперативно-розшукові, охоронні (на договірних засадах), слідчі і запобіжні 

заходи протидії злочинності. Правовою основою діяльності поліції є Закон 

України "Про національну поліцію" від 2 липня 2015 року. Для виконання 
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обов'язків щодо протидії злочинності, а також функції по її запобіганню 

структурно в поліції і при ній створено відповідні головні управління, служби 

й підрозділи: боротьби з організованою наркозлочинністю, кримінальної 

поліції, патрульної поліції, карного розшуку, державної служби боротьби з 

економічною злочинністю (ДСБЕЗ), превентивної поліції (колишньої 

кримінальної міліції у справах дітей), адміністративної служби поліції: 

дозвільні, міграційні, служби охорони, а також органи досудового 

розслідування, приймальники-розподільники, інші спеціалізовані підрозділи 

(спецбатальйони, департамент внутрішньої безпеки, кінологічна служба, 

науково-дослідні установи тощо). 

Залежно від місця їх діяльності функції запобігання злочинності умовно 

можна виділити і згрупувати ті з них, для яких запобігання є: 

а) супутнім результатом функціональних обов'язків: управління 

адміністративної служби поліції, дозвільна система, патрульна поліція – як 

служба охорони громадського порядку, служба реєстрації і міграційної роботи, 

превентивна поліція (колишня кримінальна міліція у справах неповнолітніх), 

приймальники-розподільники та ін. На ці підрозділи і служби покладено 

завдання щодо запобігання правопорушенням, контролю за законністю 

поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами до неї, вибуховими, 

радіоактивними, хімічними матеріалами, сильнодіючими речовинами, 

додержання встановлених законодавством правил в'їзду, виїзду, перебування в 

Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб 

без громадянства, запобігання "гастрольній" злочинності, в'їзду в Україну або 

виїзду з її території небезпечних злочинців, осіб, які розшукуються 

правоохоронними органами інших країн, Інтерполом або яким тимчасово 

заборонено виїзд з України, порушення правил дорожнього руху, бездомності 

громадян і бездоглядності дітей, забезпечення охорони власності, запобігання 

пожежам, забезпечення громадської безпеки під час проведення масових 

заходів, припинення масових безпорядків у населених пунктах тощо; 

б) однією із функцій у межах правоохоронної діяльності: міжрегіональні 

управління по боротьбі з організованою наркозлочинністю, карний розшук, 

ДСБЕЗ, служба інспекторів поліції (колишніх дільничних інспекторів) та ін. 

Заходи щодо запобігання злочинності цими підрозділами і службами мають 

різноманітний і комплексний характер, здійснюються на спеціальному та 

індивідуальному рівнях, зокрема: аналіз кримінологічної обстановки і 

характеристики злочинності, її організованих проявів; виявлення та усунення 

обставин, що зумовлюють вчинення злочинів, їх рецидив; проведення 

оперативних операцій щодо припинення тяжких та особливо тяжких злочинів, 

розшуку і затримання злочинців, а також зниклих осіб; викриття злочинців і 

запобігання службовим злочинам, корупції, порушенню правил про валютні 

операції, відмивання "брудних грошей"; комп'ютерних злочинів; торгівлі 

зброєю; виявлення і усунення зловживання в процесі приватизації об'єктів 

державної і комунальної власності, житла, землі, забезпечення збереження 

врожаю, поголів'я худоби; запобігання незаконному обігу наркотиків і 

наркотизму; проведення індивідуального спеціально-кримінологічного 
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запобігання; кримінологічна поінформованість населення про найбільш 

небезпечні злочинні прояви і засоби захисту від них; припинення діяльності 

злочинних організацій і організованих груп; протидія незаконній міграції, 

зникненню людей, торгівлі ними; запобігання та виявлення насильства в сім'ї, 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та ін. Так, 

зазначені підрозділи у взаємодії з іншими службами міліції проводять операції 

розшукового і запобіжного характеру під різними кодовими назвами: "Зброя", 

"Вибухівка", "Трал", "Іноземець" тощо; 

в) основними функціями (головним чином, щодо відвернення та 

припинення злочинів, їх викриття, затримання злочинців): були спеціалізовані 

підрозділи міліції, призначені для швидкого реагування ("Альфа", "Беркут", 

"Кобра"); частини особливого призначення та ін. На цей час реформатори МВС 

України намагаються створити аналогічні підрозділи, оскільки йдеться про 

запобігання злочинам проти життя і здоров'я особи, її честі й гідності, 

власності, у сфері господарської діяльності, громадської безпеки, безпеки руху 

та експлуатації транспорту, громадського порядку і моральності, незаконного 

обігу наркотиків, тероризму та ін. Під час виконання спецзавдань 

співробітники цих підрозділів повинні діяти в межах Конституції України, 

Положення про поліцію, відомчих нормативних актів. Як показує практика, 

використання таких підрозділів диктується криміногенною обстановкою, 

необхідністю оперативного втручання у кризові ситуації, потребою в 

обмеженні технічних можливостей вчинення злочинів, послабленні кримі-

нального напруження в окремих регіонах держави, на трасах, місцевостях; 

г) складовою частиною функціональної діяльності: органи досудового 

слідства. Діяльність цих підрозділів щодо запобігання злочинності 

здійснюється у виді слідчої профілактики. Для її реалізації в нормах КПК 

України передбачено обов'язок органів досудового слідства і судового 

розгляду кримінального провадження (справи) виявляти причини й умови, які 

сприяли вчиненню злочину, і вживати заходів щодо їх усунення шляхом 

внесення у відповідні державні органи, громадські організації або посадовим 

особам подання про вжиття заходів для усунення цих обставин. Форма і зміст 

цього подання мають відповідати певним вимогам, яких органи дізнання і 

досудового слідства повинні додержуватися. У поданні стисло викладається 

суть справи, хто і за який злочин притягнений до відповідальності, дається 

більш докладна характеристика криміногенних явищ, що призвели і ще можуть 

призвести до нового злочину, вносяться конкретні рекомендації щодо їх 

усунення. Протягом 30 днів адресат, куди направлено подання, повинен дати 

відповідь про вжиті заходи відповідно до подання. У разі залишення 

посадовою особою подання без розгляду орган дізнання, слідчий або прокурор 

зобов'язані вжити заходів, передбачених статтями 254-257 КУАП. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, основними формами попереджувальної діяльності органів 

поліції є: повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук 

злочинців; ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до скоєння 

злочинів та інших правопорушень та проведення індивідуальних бесід з 
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особами, схильними до правопорушень; попередження адміністративних 

правопорушень; виявлення причин і умов злочинності та їх усунення; розробка 

комплексних планів попередження злочинності на території обслуговування; 

координація діяльності суб’єктів попередження злочинності; проведення 

правової пропаганди серед населення тощо. 

Етапами попереджувальної діяльності органів поліції є: розробка і 

здійснення загальних напрямків попереджувальної діяльності; конкретизація 

загальних планів, «заземлення» їх до рівня колективів, підприємств, установ, 

організацій і місць проживання населення; організація індивідуально-виховної 

роботи з особами, які поставлені на профілактичний облік в органах внутрішніх 

справ; попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри яких відомо 

органам поліції; розкриття злочинів і розшук злочинців з метою недопущення 

нових злочинних проявів; виховна робота з раніше засудженими особами з 

метою недопущення вчинення ними повторних злочинів. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Попередження злочинів органами поліції є видом діяльності служб, 

підрозділів та співробітників названих органів, що здійснюється в межах їх 

компетенції, по запобіганню та припиненню злочинів, виявленню причин та 

умов, що сприяють їх скоєнню, застосуванню заходів до осіб з протиправною 

поведінкою з метою недопущення з їх боку злочинних дій. 

2. Основними напрямками попереджувальної діяльності органів поліції є: 

активна участь у забезпеченні громадського порядку, охороні державної та 

індивідуальної власності, законних прав громадян, перекриття каналів 

незаконного збагачення; профілактика особливо небезпечних і тяжких 

злочинних проявів у державі, які за кілька останніх років мають тенденцію до 

зростання; профілактика пияцтва, алкоголізму, наркоманії, поширення вірусу 

ВІЛ/СНІД; особлива значимість у попереджуючій діяльності надається 

профілактиці правопорушень неповнолітніх; одним з напрямків 

попереджувальної діяльності є профілактика рецидивної злочинності; 

профілактика злочинності у сфері економічних відносин; профілактика 

корисливих злочинів; попередження злочинів проти життя та здоров’я особи; 

охорона громадського порядку; профілактика необережних злочинів і 

правопорушень у сфері екології, які завдають суспільству значних збитків. 

3. Основними формами попереджувальної діяльності органів поліції є: 

повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук злочинців; 

ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до вчинення злочинів 

та інших правопорушень та проведення індивідуальних бесід з особами, 

схильними до правопорушень; попередження адміністративних 

правопорушень; виявлення причин і умов злочинності та їх усунення; розробка 

комплексних планів попередження злочинності на території обслуговування; 

координація діяльності суб’єктів попередження злочинності; проведення 

правової пропаганди серед населення тощо. 
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4. Етапами попереджувальної діяльності органів поліції є: розробка і 

здійснення загальних напрямків попереджувальної діяльності; конкретизація 

загальних планів, «заземлення» їх до рівня колективів, підприємств, установ, 

організацій і місць проживання населення; організація індивідуально-виховної 

роботи з особами, які поставлені на профілактичний облік в органах поліції; 

попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри яких відомо органам 

внутрішніх справ; розкриття злочинів і розшук злочинців з метою недопущення 

нових злочинних проявів; виховна робота з раніше засудженими особами з 

метою недопущення вчинення ними повторних злочинів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 

1. Сутність та зміст кримінологічного попередження (профілактики) 

злочинності органами поліції. 

2. Завдання та види попередження, профілактики злочинності органами 

поліції та різними їх підрозділами. 

3. Поняття, завдання та види спеціального кримінологічного попередження 

злочинів підрозділами поліції та їх взаємодія з громадськими формуваннями. 

4. Запропонуйте декілька методів впливу на злочинні прояви. 

5. Назвіть  вимоги,  яких  необхідно  дотримуватися   при здійсненні 

спеціально-кримінологічного запобігання злочинності. 
 

 

 
ТТЕЕММАА  №№  77..  ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ 

ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Рекомендована література 

Вступ 

1. Співвідношення понять "профілактика", "припинення" та "запобігання" 

злочинності. 

2. Суб'єкти профілактики злочинів. 

3. Характеристика планів боротьби зі злочинністю. Функції підрозділів поліції 

в індивідуальній профілактиці злочинів. 

4. Поняття віктимологічної профілактики. 
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основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 25.05.2010 р. № 197. 
 

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: формування теоретичних знань, спрямованих на 

з’ясування і засвоєння слухачами поняття попередження та профілактики 

злочинів, правової основи даної діяльності та визначення ролі органів поліції у 

попередженні злочинів в Україні. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо законодавчих актів та змісту індивідуальної профілактики 

злочинів, запобігання (попередження), профілактики злочинності, суб’єкти та 

об’єкти протидії злочинам в Україні та світі, заходів протидії злочинності, 

заходів попередження злочинності органами поліції, профілактики злочинів 

іншими суб’єктами, складання комплексних програм профілактики злочинності 

та їх використання в оперативно-службовій і професійній діяльності органів 

поліції. 

 

Ключові слова: протидія злочинності, запобігання (попередження) 

злочинності, профілактика злочинів, правова основа протидії злочинності, 

комплексна програма профілактики злочинів, значення програм протидії 

злочинності та профілактики злочинів для працівників органів поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: знати поняття та 

зміст правових актів з питань протидії злочинам, види програм запобігання та 

профілактики правопорушень і злочинів, законодавчі акти, що регламентують 

діяльність органів поліції у запобіганні (попередженні, профілактиці) злочинів; 

вміти визначати першочергові та другорядні заходи запобігання злочинам, 

визначати коло суб’єктів, які можуть бути долучені до профілактики злочинів 

http://zakon.nau.ua/doc.
http://zakon.nau.ua/doc.
http://zakon.nau.ua/doc.
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на дільниці; вміти складати плани попередження та профілактики злочинів на 

дільниці в цілому та по окремих напрямках. 
 

 

ВСТУП 

Із розвитком людства діяльність, яка здійснюється у сфері охорони 

правопорядку, зазнала значних змін. Найважливішою з них є та, що міри 

кримінального покарання почали співвідноситися із заходами запобігання 

злочинам, до того ж у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, цим заходам 

надають пріоритетне значення. Уперше проблему запобігання злочинам підняв 

один із засновників кримінології - італієць Ч. Беккаріа у своїй книзі "Про 

злочини і покарання", що вийшла у світ 1764 р. 

Основним напрямком у діяльності суспільства на всіх етапах його 

історичного розвитку в боротьбі зі злочинністю має бути її профілактика 

злочинів. Ця проблема вже багато років привертає увагу як урядів держав, так і 

громадськість. Високий рівень злочинності робить проблему профілактики 

злободенною та актуальною в усьому суспільстві (в широких колах учених-

правознавців, філософів, кримінологів і практичних працівників 

правоохоронних органів та, насамперед, працівників органів внутрішніх справ). 

Якщо кримінальне покарання впливає на злочинність через дію на особу 

злочинця, то запобіжні заходи спрямовані на усунення чи нейтралізацію 

причин і умов злочинності. Тож запобіжна діяльність за змістом, масштабами 

заходів і кількістю суб'єктів, що беруть у ній участь, є ширшою та багатшою, 

ніж практика застосування кримінального покарання. 

У юридичній літературі й серед практичних працівників поруч із 

терміном "профілактика", використовуються терміни "запобігання" 

"припинення", що не завжди однаково тлумачаться. У практичній діяльності 

правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю кожен з цих термінів набув 

свого професійного значення. Характерно, що в кримінологічній науці різні 

автори вважають, що: ці терміни збігаються між собою за змістом,  вони є 

близькими, найбільш загальним і ємним поняттям є термін "попередження 

злочинності", "тому що він охоплює всі сфери, види та рівні боротьби зі 

злочинністю". Існують й інші думки з цього приводу. 

Профілактика злочинів є довгостроковою орієнтацією держави у сфері 

боротьби зі злочинністю. Досягнення цієї мети забезпечується правовими 

засобами, передовсім, тими, яким притаманні принципи гуманізму, що 

перебувають у розпорядженні державних органів, зокрема, правоохоронних, до 

системи котрих належать і органи поліції. 

Отже, профілактика злочинності - це багаторівнева система державних та 

громадських цілеспрямованих заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації 

причин та умов злочинності. 

 

ПИТАННЯ 1. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "ПРОФІЛАКТИКА", 

"ПРИПИНЕННЯ" ТА "ЗАПОБІГАННЯ" ЗЛОЧИННОСТІ 

Розмежувати поняття "запобігання", "припинення" та "профілактика", 
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зважаючи на граматичні розбіжності, за допомогою словників майже 

неможливо. Та, щоб здійснити системний підхід до недопущення вчинення 

злочинів, украй необхідна чітка диференціація вказаного понятійного апарату. 

Отже, з практичного погляду запобігання злочинності можна поділити на 

профілактику й припинення. Профілактика є розширеною, довгостроковою 

системою заходів. 

Профілактика злочинності - це багаторівнева система державних і 

громадських цілеспрямованих заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації 

причин та умов злочинності. 

Аналогічне визначення цієї дефініції подається в обговореному 12 травня 

1998 р. Верховною Радою України в другому читанні проекту Закону України 

"Про профілактику злочинів", у ст. 1 якого зазначається, що під профілактикою 

злочинів слід розуміти здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення 

й усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів. 

Таке тлумачення набуло поширення в практиці органів внутрішніх справ. 

До 1991 р. у структурі органів внутрішніх справ існували відділи (відділення) 

профілактики, що координували всі форми спеціально-кримінологічного 

запобігання. 

Не можна також ігнорувати етимологію розглядуваних слів, які мають 

різні значеннєві відтінки. "Профілактика" - поняття, що перейшло в 

кримінологію і медичної практики масових щеплень проти хвороб, санітарного 

контролю за станом питної води, їжі тощо. При цьому не мається на увазі 

можлива хвороба конкретного індивіда. Так само доречно вважати 

кримінологічною профілактикою усунення криміногенних факторів (причин та 

умов) безвідносно до конкретного злочинного зазіхання, котре чинить хто-

небудь. Інша справа - припинення. Це слово відображає негативну оцінку події, 

котрої намагаються уникнути, й адресний активний характер запобіжних дій. 

Припиняється лише те, що вже почалося, тобто мова йде про протидію 

початковій злочинній діяльності. 

Виходячи з цього, профілактика - це діяльність з усунення, нейтралізації 

чи ослаблення факторів, які породжують злочинність або сприяють їй. Вона, 

звичайно, має безособовий характер, тобто не має на увазі конкретне злочинне 

зазіхання, хоча може здійснюватися й на індивідуальному рівні: надання 

допомоги особі в працевлаштуванні, що звільнилася з місць позбавлення волі, 

лікування від наркоманії тощо. Профілактика забезпечується за допомогою 

запобігання криміногенним ситуаціям, їх усунення, ослаблення дії криміно-

генних факторів і їх нейтралізації, захисту можливих об'єктів від зазіхань, 

правової та кримінологічної пропаганди серед населення. 

Припинення полягає в діях, спрямованих на зупинення злочинної 

діяльності, що вже почалася, та на недопущення настанню злочинного 

результату. Так, інспектор поліції (колишній дільничний інспектор міліції), 

беручи до уваги колишні судимості злочинців та інші обставини, для 

одержання безперечних доказів вирішив затримати квартирних злодіїв після 

того, як вони проникнуть у приміщення. 

На відміну від профілактики та запобігання злочинам, припинення не 
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звільняє від кримінальної відповідальності за замах на злочин і тим паче 

закінчене злочинне посягання. 

Ця обставина викликає в деяких кримінологів сумнів: яке ж це 

запобігання якщо злочин вчинений і винна особа понесла за нього кримінальну 

відповідальність. Однак ця діяльність має на меті не тільки скоротити кількість 

засуджених, але і зменшити збитки від злочинності. 

До того ж відомо, що багато складів злочинів сконструйовані в законі 

таким чином, що шкідливі наслідки протиправних дій винесені за межі складів. 

Це, так звані, злочини з усіченим складом - бандитизм, розбій та ін. 

Слід зауважити, що заходи недопускання та припинення застосовуються 

до особи, котра робить спробу чи вчиняє конкретний злочин. Недопущення - це 

система заходів, яка застосовується на стадії готування до вчинення злочинів, 

що спрямована на перешкоджання здійсненню злочинного наміру конкретною 

особою. Припинення є системою заходів, які застосовуються на стадії замаху на 

вчинення злочину з метою відвернення злочинного результату. 

Виходячи із вище зазначеного, запобігання є діяльністю держави та 

суспільства, спрямованою на утримання злочинності на можливо мінімальному 

рівні через усунення її причин й умов, а також на недопущення та припинення 

конкретних злочинів. 

Принципи індивідуальної профілактичної діяльності.  

Здійснення політики у сфері запобігання злочинності повинне 

ґрунтуватися на певних принципах. До основних принципів запобігання 

злочинності належать: 

- гуманізм;  - диференційованість;  

- наукова обґрунтованість;   - своєчасність; 

- законність;  - плановість; 

- економічна доцільність;  - комплексність. 

 

Принцип гуманізму полягає в тому, що профілактика як особливий вид 

діяльності, зазвичай, пов'язана із завданням конкретним особам позбавлень та 

правообмежень і спрямована на запобігання злочинам з боку конкретних осіб. 

Профілактична діяльність неможлива без кримінологічних досліджень, за 

допомогою яких вивчаються стан і тенденції злочинності, причини й умови, що 

впливають на її територіальні особливості, тощо. За допомогою таких 

досліджень конкретизуються завдання й об'єкти профілактики, основні напрями 

та засоби запобіжного впливу, коло суб'єктів. У цьому виявляється принцип 

наукової обґрунтованості. 

Важливе значення для ефективної запобіжної діяльності має принцип 

законності. Правові основи профілактики повинні регламентувати її основні 

напрями й форми, компетенцію суб'єктів, підстави для застосування заходів 

індивідуально-профілактичного впливу, а також передбачати гарантії захисту 

прав і законних інтересів осіб, стосовно яких вони здійснюються. 

Принцип економічної доцільності полягає в тому, що при плануванні 

профілактичної діяльності необхідно брати до уваги майбутні витрати на 

заплановані заходи, оскільки вони можуть залишитися невиконаними через 
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надмірну вартість. 

Принцип диференціації - врахування специфіки факторів, які 

детермінують злочинність через криміногенний уплив на особу, а також 

індивідуальні особливості правопорушників. 

Своєчасність - проведення превентивних заходів, які б не дали 

можливості скоїти злочин. 

Плановість - полягає у здійсненні профілактичної діяльності за 

відповідною програмою, а не спонтанно. 

Комплексність - використання різноманітних форм, методів і засобів 

запобігання, спрямованих не тільки на злочинність, а й на ті соціальні, 

економічні, політичні, духовні та інші фактори, що її зумовлюють. 

Функції індивідуальної профілактичної діяльності. 

Розкрити з достатньою повнотою зміст профілактики злочинів можна 

лише за умов взяття до уваги й аналізу функцій, що вона виконує, а також цілей 

і завдань, які стоять перед нею. 

Тож розглянемо функції профілактики злочинної дії. 

Охоронна - профілактика злочинів, яка спрямована на недопущення 

протиправної поведінки, тобто захист суспільних інтересів і соціальних 

цінностей особи та держави від злочинних посягань. 

Регулятивна - профілактика покликана забезпечити таку поведінку 

людей, яка б відповідала спеціальним вимогам, закріпленим у нормах права. 

Виховна - оскільки призначення профілактики полягає не в примусі, а в 

переконанні, тобто не в тому, щоб покарати, а в тому, аби виховати особу, 

котра не припускала б вчинення злочинів. 

Ідеологічна - полягає в забезпеченні загальної ідейної спрямованості 

запобіжних заходів, ідеологічному обґрунтуванні їхнього змісту, правильному 

визначенні шляхів, форм і методів практичної діяльності. 

Прогностична - дає змогу намітити пріоритетні напрямки в боротьбі зі 

злочинністю. 

Цілі та завдання індивідуальної профілактичної діяльності. 

Профілактика злочинів має свої цілі. Вони конкретизуються на різних 

етапах розвитку суспільства, а також залежно від її напрямків, рівнів і видів. 

Основні цілі профілактики такі: 

- обмеження дії негативних явищ і процесів, пов'язаних зі злочинністю; 

- усунення (нейтралізація) детермінант злочинних проявів; 

- ліквідація криміногенних факторів у мікросередовищі особи, що 

формують її антисуспільну позицію та мотивацію злочинної поведінки; 

- превентивний уплив на особу, котра за своїм антисуспільним способом 

життя здатна скоїти злочин. 

Виходячи зі вказаних цілей, завдання профілактики злочинів такі: 

- виявлення й аналіз явищ, процесів, обставин, які є детермінантами 

злочинів; 

- вивчення чинників, які призводять до формування особи злочинця та 

реалізації злочинних намірів; 

- встановлення кола осіб, від яких можна очікувати скоєння злочинів, і 
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цілеспрямований профілактично-виховний уплив на них; 

- усунення чи нейтралізація криміногенних факторів на індивідуальному 

рівні. 

Рівні профілактики 

Залежно від ієрархії причин і умов злочинності розрізняють три основних 

рівні запобігання їй: загальносоціальний, соціально-кримінологічний та 

індивідуальний. 

Загальносоціальний рівень (загальна профілактика) охоплює діяльність 

держави, суспільства та їхніх інститутів, яка спрямована на розв'язання 

суперечностей у галузі економіки, соціального життя, в моральній сфері тощо. 

Цю діяльність здійснюють різні органи державної влади й управління, 

громадські організації, для яких функція запобігання злочинності не є 

основною чи професійною. Профілактика є успішною завдяки ефективній 

соціально-економічній політиці загалом. 

Загально соціальна профілактика злочинності пов'язана з найбільш 

значущими й довгостроковими видами соціальної діяльності та здійснюється в 

процесі рішення широкомасштабних соціальних завдань. Вирішення 

суперечностей суспільного розвитку, його проблем і труднощів, помилок у 

соціальному управлінні є водночас економічною, політичною, ідеологічною, 

соціально-психологічною та правовою основою для усунення, послаблення та 

нейтралізації процесів і явищ, які детермінують злочинність. 

До загальносоціальних заходів профілактики злочинності належать: зміни 

в соціально-економічній сфері, спрямовані на підвищення життєвого рівня 

членів суспільства, поліпшення умов їхнього життя. Стабілізація процесів в 

економіці та на споживчому ринку, підвищення платоспроможності широких 

верств населення сукупно є передумовами запобігання економічній та іншим 

видам злочинності. 

Скороченню побутової, насильницької та іншої злочинності сприяють 

заходи щодо вирішення житлової проблеми, зміцнення сім'ї, поліпшення умов 

праці й побуту жінок, охорона материнства та дитинства, організація дозвілля 

тощо. 

Загальносоціальна профілактика реалізується за допомогою державних 

планів економічного й соціального розвитку. Такі плани складаються як на 

державному, так і на регіональному рівнях. Профілактичне значення такого 

плану полягає в тому, що він передбачає стратегію і тактику соціально-еконо-

мічного розвитку країни (регіону), зважаючи на можливі криміногенні наслідки 

від реалізації закладених у нього заходів. За допомогою такого плану 

досягається єдність упливу на загальносоціальні причини злочинності всіх 

запобіжних заходів: економічних, соціальних, ідеологічних, культурологічних, 

технологічних та ін. 

Спеціально-кримінологічний рівень (кримінологічна профілактика) 

полягає в цілеспрямованому впливові на криміногенні фактори, пов'язані з 

певними видами та групами злочинної поведінки, наприклад, насильницькою 

чи економічною злочинністю. Такі комплекси специфічних причин й умов зло-

чинної поведінки усуваються або нейтралізуються в процесі діяльності 
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відповідних суб'єктів, для яких профілактична функція є виконанням їхніх 

основних професійних завдань. 

Спеціально-кримінологічне запобігання має на меті не допустити 

здійснення реально можливих злочинів, а якщо вони почали відбуватися, то 

зупинити їх на ранній стадії. Важливою ділянкою запобіжної діяльності є 

виявлення та усунення, так званих, криміногенних факторів. При цьому, 

зазвичай, використовуються не тільки організаційні, правові й оперативно-

розшукові заходи, але й економічні, педагогічні та медичні тощо. 

На рівні спеціальної профілактики мета боротьби зі злочинністю, 

певними її видами й конкретними злочинами визначена як єдина чи головна 

для відповідних заходів соціального контролю, соціальної реабілітації та 

правоохоронної діяльності. Розробка й реалізація заходів спеціальної профі-

лактики прямо зумовлена наявністю злочинності, її рівнем і характером, 

впливом криміногенних детермінант. 

Спеціально-кримінологічна профілактика здійснюється у формі відомчих 

і міжвідомчих планів або програм підсилення боротьби зі злочинністю. У них 

передбачається система заходів, спрямованих на профілактику конкретних 

видів і груп злочинності, злочинності взагалі, злочинності на певній території 

(держава, регіон). Передбачувані програми заходів реалізуються через 

взаємодію та взаємоузгодженість діяльності суб'єктів профілактики. Безумовно, 

ефективність запобігання злочинам залежить від узгодженості програми 

боротьби зі злочинністю з концепцією державного плану економічного та 

соціального розвитку країни. 

Індивідуальний рівень (індивідуальна профілактика злочинів) охоплює 

діяльність стосовно конкретних осіб, поведінка яких вступає в конфлікт із 

правовими нормами. 

Види індивідуального рівня профілактики злочинності 

Залежно від стадії криміногенності особи злочинця індивідуальна 

профілактика злочинності поділяється на чотири види. 

Перший вид стосується об'єктів, які перебувають на початковому етапі 

криміналізації особи. У цей період вони вчиняють різні правопорушення 

незлочинного характеру, що утворюють певний вид антигромадської 

діяльності. Умовно цей вид індивідуальної профілактики злочинності 

називають ранньою індивідуальною профілактикою злочинів. 

Другий вид індивідуальної профілактики злочинності стосується осіб, які 

вчинили чи вчиняють злочини. Суб'єктами цього виду профілактики можуть 

бути слідчі, оперативні й інші працівники органів поліції, судді. Профілактична 

робот а полягає в тому, щоби схилити особу до відмови від вчинення злочину, 

припинити його на стадії підготовки, а в разі вчинення злочину - сприяти 

формуванню в особи почуття каяття, бажання сприяти розкриттю злочину. 

Умовно цей вид профілактики називають судово-слідчим. 

Третій вид індивідуальної профілактики злочинів охоплює осіб, які 

вчинили злочини та стосовно яких суд прийняв рішення про застосування 

різних заходів кримінально-правового впливу. Цей вид профілактики, по-

перше, реалізується в діяльності установ виконання покарань, завдання яких 
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полягає у виправленні та ресоціалізації засудженого; по-друге, здійснюється 

відповідними державними та громадськими організаціями при звільненні особи 

від реального виконання кримінального покарання (умовне засудження, 

відстрочка виконання вироку, примусові заходи виховного характеру). Цей вид 

профілактики умовно називають пенітенціарним. 

Четвертий вид індивідуальної профілактики злочинів стосується осіб, які 

відбули кримінальне покарання, але підлягають наглядові з метою запобігання 

рецидиву. Умовно цей вид профілактики називають постпенітенціарним. 

Підхід до запобігання злочинності, зважаючи на рівні профілактики, 

відбивається в побудові структури органів та організацій, що здійснюють цю 

діяльність. Від правильного вибору рівня профілактики залежить її 

ефективність. 

Профілактична діяльність втілюється у відповідних формах, характер 

яких залежить від рівня запобігання злочинності та практики відповідних 

суб'єктів. 

Якщо йдеться про усунення причин і умов, які сприяли вчиненню 

конкретних злочинів, що були виявлені у процесі діяльності спеціальних 

суб'єктів, то це вимоги про вжиття заходів організаційно-управлінського, 

економіко-технологічного й ідеологічного характеру, котрі втілюються в 

особливому процесуальному акті - приписі прокурора, поданні слідчого, 

окремій ухвалі суду. 

Якщо йдеться про особу конкретного злочинця, то застосовують 

програми індивідуального коригування делінквентної поведінки. У програмі 

відбиваються детальний портрет особи, характеристика основних факторів 

мікросередовища формування її негативних рис, передбачаються 

диференційовані заходи профілактичного впливу та критерії ефективності їх 

застосування. 

Класифікація профілактичних заходів 

Залежно від масштабів виділяють: 

- заходи загальної профілактики, що здійснюються стосовно до всього 

населення держави; 

- заходи спеціальної профілактики, що здійснюються в межах відомства 

чи великих соціальних груп (приміром, мігрантів, неповнолітніх); 

- заходи профілактики в мікрогрупах (у сім'ї); 

- заходи індивідуальної профілактики (до певної особи). 

За ознакою правового регулювання заходи профілактики 

поділяються на: 

- правові (регулюються нормами адміністративного, кримінального, 

кримінально-процесуального й інших галузей права); 

- неправові (регулюються мораллю, традиціями, технічними нормами). 

За змістом (спрямованістю та видом їх дії) є можливість поділити заходи 

профілактики всіх рівнів, масштабів та обсягів на: 

1) соціально-економічні; 

2) організаційно-управлінські; 

3) ідеологічні; 



 102 

4) соціально-психологічні; 

5) медичні та психолого-педагогічні; 

6) технічні; 

7) правові. 

1. Заходи соціально-економічного характеру впливають на усунення, 

послаблення та нейтралізацію криміногенних факторів, пов'язаних із падінням 

життєвого рівня населення, кризовими явищами у виробництві й соціальній 

сфері. 

До них належать: 

- заходи соціального захисту незахищених верств населення; 

- заходи оздоровлення економіки та стабілізації ситуації загалом; 

- заходи боротьби з безвідповідальністю та безгосподарністю, 

безробіттям, поліпшення обліку, збереження, зменшення непродуктивних втрат 

і своєчасне їх виявлення, заходи контролю за збереженням майна, стягненням 

збитків з винних; 

- забезпечення сплати податків, зборів та інших платежів; 

- підбір кадрів тощо. 

2. До організаційно-управлінських заходів належать: удосконалення 

державного й громадського соціального контролю за роботою апаратів 

управління для того, щоб обмежити масштаби недоліків і порушень, які 

сприяють існуванню та розвиткові корисної, економічної, посадової 

(службової) та іншої злочинності. 

Під організаційно-управлінською діяльністю слід розуміти 

організаційний процес (динаміку) профілактики злочинності, що передбачає: 

а) інформаційне забезпечення; 

б) виявлення й аналіз проблем; 

в) формування мети та постановку завдань; 

г) безпосереднє організаційне забезпечення конкретних завдань і 

реалізацію запланованих заходів; 

ґ) взаємодію та координацію суб'єктів профілактики; 

д) внесення коректив і змін на основі оцінки ефективності результатів та 

нових потреб практики; 

є) правове забезпечення; 

є) ресурсне забезпечення (вирішення кадрових, фінансово-економічних, 

матеріально-технічних та інших питань зі створення умов для нормальної 

діяльності системи профілактики злочинності). 

Перелік елементів процесу невичерпний, послідовність їх переліку є 

умовною. 

Важливе значення мають організаційно-управлінські заходи у сфері 

правоохоронної діяльності: їх координація, спеціалізація стосовно до певних 

видів злочинності, інформаційне, методичне, кадрове, ресурсне забезпечення 

профілактичних функцій тощо. 

3. Під ідеологічними заходами розуміють заходи, що усувають чи 

обмежують криміногенні фактори через формування у членів суспільства 

моральної позиції, орієнтованої на базові загальнолюдські цінності; заходи, що 



 103 

формують у громадській думці нетерпимість до злочинів та інших право-

порушень; заходи підвищення загальної культури людей. 

4. Соціально-психологічні заходи спрямовані на формування в країні, 

певних регіонах та місцевостях, у середовищі конкретних категорій і груп 

населення громадського спокою, впевненості у власній безпеці, готовності до 

взаємодопомоги, взаємопідтримки у складних життєвих ситуаціях, довіри до 

правоохоронних органів, готовності допомагати їм. Значна частина таких 

заходів здійснюється через інститути соціального виховання, зокрема, освітні 

установи, засоби масової інформації тощо. 

5. Медичні та психолого-педагогічні заходи профілактики передбачають: 

- запобігання поширенню хвороб, які становлять небезпеку для 

довколишніх; 

- лікування та ресоціалізація осіб, які страждають на такі хвороби; 

- протидія поширенню форм поведінки, пов'язаної із соціальною 

дезадаптованістю та відтворенням злочинності, - бродяжництвом, 

проституцією, пияцтвом, серйозними побутовими конфліктами тощо; 

- соціальна, психолого-педагогічна, медична допомога носіям вказаних 

форм поведінки. 

6. До технічних заходів належать різні засоби та пристрої, що: 

- утруднюють підроблення кількісних або якісних показників при 

виробництві, реалізації, збереженні, транспортуванні матеріальних цінностей; 

фальсифікацію банківських операцій; 

- перешкоджають проникненню до сховищ, житлових або службових 

приміщень із метою вчинення крадіжок; 

- протидіють виникненню аварійних ситуацій на виробництві та 

транспорті, викраденню, виникненню пожеж тощо. 

До них також належать: різні вимірювальні прилади, автомати для 

фіксування виробничих процесів, визначення якості й кількості випущених і 

реалізованих товарів, зупинки механізмів при виникненні аварійних ситуацій; 

засоби охоронної сигналізації, запірні пристрої; освітлювальні прилади в 

громадських місцях; пристрої швидкого виклику працівників міліції. 

7. Правові заходи запобігання злочинності створюють правову базу для 

розробки та застосування всіх вищезазначених видів заходів профілактики. 

Правові заходи профілактики передбачають: 

- удосконалення кримінальної, адміністративної, трудової, цивільної, 

сімейної та інших галузей законодавства для забезпечення оптимальних умов 

для виявлення, усунення, ослаблення, нейтралізації причин і умов злочинів, 

загальної та індивідуальний превенції, ресоціалізації осіб, схильних до 

вчинення злочинів; 

- встановлення й удосконалення правових заборон і обмежень, які 

сприяють запобіганню та припиненню виникнення умов для злочинів; 

- встановлення й удосконалення адміністративно-правових норм, 

спрямованих на припинення процесу формування звичок і стереотипів 

поведінки, що за певних обставин або ситуацій можуть призвести до вчинення 

злочину; 
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- запровадження й удосконалення кримінально-правових норм подвійної 

превенції, спрямованих на те, щоб не допустити тяжких і особливо тяжких 

злочинів через притягнення до відповідальності осіб, які створили ситуацію для 

реалізації злочинного наміру; 

- запровадження й удосконалення норм, що заохочують припинення дій 

злочинців і самозахист від них; 

- заохочення добровільної відмови від доведення злочину до кінця; 

- заохочення повного виявлення та розкриття злочинів; 

- правову регламентацію діяльності суб'єктів профілактики; 

- виховання правосвідомості для того, щоб досягти рівня дотримання 

правових норм особистих переконань; 

- виховання профілактичної активності громадян, їхньої готовності 

допомагати в боротьбі зі злочинністю; 

- нормативне закріплення стандартів безпеки від злочинів. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: Ми з вами з’ясували, що 

профілактика - це діяльність з усунення, нейтралізації чи ослаблення факторів, 

які породжують злочинність або сприяють їй. Вона, звичайно, має безособовий 

характер, тобто не має на увазі конкретне злочинне зазіхання, хоча може 

здійснюватися й на індивідуальному рівні: надання допомоги особі в 

працевлаштуванні, що звільнилася з місць позбавлення волі, лікування від 

наркоманії тощо. Профілактика забезпечується за допомогою запобігання 

криміногенним ситуаціям, їх усунення, ослаблення дії криміногенних факторів 

і їх нейтралізації, захисту можливих об'єктів від зазіхань, правової та 

кримінологічної пропаганди серед населення. Профілактика здійснюється не 

лише правоохоронними органами, а й всіма суб’єктами в державі (від органів 

лади та місцевого самоврядування до окремих службових осіб та громадян), 

Рівні профілактики: загальнодержавний, галузевий, територіальний, 

індивідуальний. 

 

ПИТАННЯ 2. СУБ'ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

Суб'єктами профілактики злочинності (злочинів) є органи, установи, 

організації, підприємства, а також посадові особи (службовці) й окремі 

громадяни, на яких законом покладено завдання та функції із виявлення, 

усунення, послаблення, нейтралізації причин і умов, які сприяють існуванню та 

поширенню злочинності загалом, певних видів і конкретних злочинів, а також 

утримання від переходу на злочинний шлях та забезпечення ресоціалізації осіб, 

схильних до вчинення злочинів (рецидиву). 

Діяльність усіх суб'єктів профілактики злочинів повинна 

організовуватися на основі таких принципів: 

- цілеспрямоване здійснення профілактики злочинів як функції; 

- зв'язок з елементами системи "по горизонталі" (взаємодія) і "по 

вертикалі" (підпорядкування); 

- неухильне виконання команд нерівного механізму системи; 

- вибір лінії поведінки відповідно до стану об'єкта профілактичного 

впливу. 
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Види суб'єктів профілактики: 

1. За місцем у державній і суспільній системі суб'єкти профілактики 

можуть бути класифіковані на: 

- державні; 

- неурядові (недержавні), зокрема, комерційні чи некомерційні структури, 

громадські об'єднання та спеціалізовані формування; 

- громадяни. 

2. За завданнями, компетенцією та змістом запобіжної діяльності 

розрізняють такі суб'єкти профілактики: 

- органи влади загальної компетенції (їх установи, організації, 

підприємства); 

- неспеціалізовані;  

- частково спеціалізовані; 

- спеціалізовані органи. 

Відповідно до Конституції України, забезпечення законності, 

правопорядку, громадської безпеки, а отже, й запобігання злочинам 

перебувають у спільному віданні держави та її суб'єктів. 

У спільному віданні перебувають також: охорона навколишнього 

природного середовища, загальні питання виховання й освіти, координація 

питань охорони здоров'я, захист сім'ї та молоді, соціальний захист, 

адміністративна, трудова, сімейна й низка інших галузей законодавства, кадри 

судових і правоохоронних органів, адвокатура, нотаріат. Ці напрямки правово-

го регулювання та організаційно-управлінської діяльності тісно пов'язані із 

запобіганням злочинам. 

Представницькі органи держави та її суб'єкти приймають закони й інші 

нормативно-правові акти, що становлять правову базу профілактики. У межах 

своєї компетенції органи місцевого самоврядування приймають нормативні 

акти, пов'язані з профілактикою злочинів, вирішуючи питання місцевого 

значення щодо охорони громадського порядку. 

Президент України та Уряд видають, відповідно до своїх повноважень, 

нормативні акти (укази, постанови, розпорядження) щодо запобігання 

злочинам, згідно з Конституцією України й іншими законами України. 

Неспеціалізовані суб'єкти профілактики злочинності - це суб'єкти 

господарювання; установи культури та спорту; засоби масової інформації; 

органи, що регулюють природокористування, міграцію, котрі здійснюють 

працевлаштування, пенсійне забезпечення; житлово-комунальні органи; 

установи, що надають послуги з проведення дозвілля, й інші органи, які беруть 

участь у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

Хоча діяльність таких суб'єктів профілактики часто сприяє запобіганню 

злочинам, однак такі завдання не виділені в їхній діяльності в особливий 

напрямок і профілактичний ефект досягається ніби опосередковано або через 

звертання з боку спеціалізованих суб'єктів профілактики до них з конкретними 

дорученнями. 

До частково спеціалізованих (напівспеціальних) органів належать 

установи соціального обслуговування, освіти, охорони здоров'я, а також 
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природоохоронні, контрольно-ревізійні й аудиторські організації. 

Такі органи отримали назву частково спеціалізованих з метою 

встановлення межі між ними та неспеціалізованими структурами. Останні 

певною мірою пов'язані з профілактикою злочинності, але відповідні функції 

виконують, зазвичай, після звернення відповідних органів, які ведуть 

цілеспрямовану боротьбу зі злочинністю чи у зв'язку із забезпеченням 

правопорядку й безпеки серед певної категорії громадян. Частково ж спеціа-

лізовані суб'єкти профілактики мають у межах своїх основних завдань 

спеціально виділену функцію профілактики. 

Спеціалізованими суб'єктами запобігання злочинам є правоохоронні 

органи, для яких завдання та функції профілактики належать до основних, 

пріоритетних завдань. Це органи суду, прокуратури, внутрішніх справ, 

податкової міліції, державної безпеки, юстиції, митна та прикордонна служби, 

внутрішні війська, наукові й навчальні спеціалізовані юридичні установи. До 

системи спеціалізованих органів належать і деякі спеціалізовані громадські 

об'єднання (формування), організації недержавних форм власності, що надають 

охоронні послуги. 

1. Суд як суб'єкт запобігання злочинам. Судові органи вирішують 

завдання запобігання злочинам за допомогою різних засобів і методів. Згідно із 

законодавством про судоустрій, суди зобов'язані своєю діяльністю виховувати 

громадян у дусі точного й неухильного виконання законів, дбайливого 

ставлення до державної та приватної власності, дотримання трудової 

дисципліни, поваги до прав, честі й гідності громадян. 

Профілактичний ефект діяльності суду пов'язаний з виконанням його 

основного завдання - здійсненням правосуддя. Шляхом винесення 

справедливого рішення по кримінальних справах суд забезпечує загальну та 

спеціальну превенцію, зокрема, робить свій внесок у запобігання рецидиву. 

Справедливі рішення по цивільних, сімейних, трудових, господарських справах 

сприяють усуненню чи пом'якшенню криміногенних конфліктних ситуацій, 

факторів, які детермінують кримінальну мотивацію та полегшують її 

реалізацію. 

Профілактичну спрямованість має аналітична робота, узагальнення 

судової практики, що здійснюють інформаційне забезпечення методичної 

роботи у сфері запобігання злочинам. 

Профілактичний ефект діяльності суду забезпечується реалізацією 

принципу гласності в його роботі, що припускає висвітлення ходу та 

результатів судових процесів. 

Форми запобіжної роботи судових органів дуже різноманітні: виїзні 

засідання, залучення представників громадськості до судового розгляду, окремі 

ухвали, контроль за виконанням вироків, рішень і постанов. 

2.  Прокуратура як суб'єкт запобігання злочинів. Профілактика 

злочинності - завдання, що підлягає вирішенню в кожному напрямку діяльності 

прокуратури. 

Особливості компетенції прокуратури, обсяг її повноважень визначають 

специфіку діяльності органів прокуратури як суб'єктів профілактики 



 107 

злочинності. 

Прокуратура не лише виконує свої безпосередні функції щодо 

запобігання злочинам, але й здійснює нагляд за виконанням органами держави 

та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими 

недержавними структурами вимог законів, які регламентують їхню діяльність 

щодо профілактики злочинів. 

Профілактичні функції виконуються при здійсненні нагляду за 

дотриманням законів органами досудового слідства. 

На запобігання рецидивній злочинності спрямований нагляд за 

виконанням законів у місцях позбавлення волі, в інших органах, які виконують 

покарання та заходи, що їх замінюють, а також соціальна допомога й контроль 

щодо осіб, котрі відбувають або відбули покарання. 

Запобіжна діяльність прокурора реалізується також у процесі його участі 

в судовому розгляді справ. Прокурор зобов'язаний виявляти обставини, що 

сприяють вчиненню злочинів, з'ясовувати механізм їх впливу на поведінку 

підсудного. 

Запобігання злочинам здійснюється в різноманітних формах і різними 

методами. До засобів прокурорського реагування на виявлені порушення 

закону належать: опротестування незаконного акту чи незаконних дій 

посадових осіб; внесення подання про усунення порушень; винесення 

постанови про відкриття кримінального провадження (справи), 

дисциплінарного провадження чи провадження про адміністративне 

правопорушення. 

3. Поліція як суб'єкт запобігання злочинів. Закон України "Про 

національну поліцію" від 2 липня 2015 р. відносить запобігання злочинів та 

інших правопорушень до основних обов'язків поліції. Згідно з положеннями 

закону, відповідно до поставлених перед нею завдань, поліція зобов'язана запо-

бігати й припиняти злочини, виявляти сприятливі для них обставини і в межах 

своїх прав уживати заходів до їх усунення. Міністерство внутрішніх справ 

України розробило проект Наказу, що регламентує діяльність усіх підрозділів 

поліції щодо запобігання злочинності. 

Органи поліції в процесі профілактичної діяльності мають право: 

- проводити бесіди; 

- застосовувати заходи адміністративно-правового впливу; 

- здійснювати віктимологічну профілактику; 

- вилучати речі, предмети, речовини, що заборонені до цивільного обігу 

чи зберігаються без відповідного дозволу; 

- контролювати збереження та використання зброї, боєприпасів й 

вибухових речовин; 

- вимагати обов'язкових перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої, 

господарської, фінансової, торгової діяльності; 

- проводити контрольні закупки, вилучення й дослідження зразків 

сировини та продукції. 

Особливістю профілактичної діяльності органів поліції є те, що поряд із 

гласними способами збирання інформації, заходами виховного та виховно-
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правового впливу застосовуються оперативно-розшукові (негласні) заходи. 

Виділимо основні етапи запобіжної роботи в поліції: 

1) розробка та реалізація загальних напрямів профілактики на основі 

аналізу рівня, структури й динаміки злочинності; 

2) конкретизація загальних напрямків до рівня вирішення конкретних 

завдань на кримінально найнебезпечніших територіях і об'єктах народного 

господарства, зокрема, на колективних підприємствах, установах й 

організаціях; 

3) індивідуально-виховна робота з особами, що перебувають на 

профілактичному обліку в органах поліції; 

4) запобігання злочинів з боку осіб, про кримінальні наміри яких стало 

відомо поліції; 

5) розкриття злочинів, запобігання злочинній діяльності з метою 

недопущення вчинення злочинних дій, а також недопущення вчинення нових 

злочинів; 

6)робота з особами, що були раніше засуджені, з метою не допустити 

вчинення нових злочинів. 

4. Установи виконання покарань як суб'єкт запобігання злочинів. 

Важливі профілактичні функції здійснюють установи, що виконують покарання 

у виді позбавлення волі, та установи, які організують виконання інших 

покарань. Їх діяльність має профілактичний характер, оскільки спрямована на 

виправлення засуджених, на запобігання вчиненню ними нових злочинів. 

Специфіка профілактичної роботи із засудженими залежить від виду 

покарання та режимних вимог. Особливе значення для запобігання рецидивній 

злочинності має робота в місцях позбавлення волі з підготовки засуджених до 

звільнення, взаємодія з територіальними органами поліції, органами 

соціального захисту з питань, пов'язаних із соціальною адаптацією цієї 

категорії осіб, трудовим і побутовим влаштуванням, контролем за їх 

поведінкою у період адаптації тощо. 

5. Служба безпеки України як суб'єкт запобігання злочинів. 

Одним із основних завдань органів Служби безпеки України є запобігання 

розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб проти України. У 

взаємодії з органами прокуратури, Міністерством внутрішніх справ України й 

іншими правоохоронними органами вони здійснюють: 

- припинення наркобізнесу, інших видів організованої злочинності; 

- профілактику злочинів, розслідування яких належить за законом до 

компетенції органів безпеки, зокрема й тероризму; 

- розробку заходів для захисту комерційної таємниці; 

- профілактику відповідних видів економічних злочинів, корупції тощо. 

7. Міністерство юстиції України як суб'єкт запобігання злочинів. 

Органи Міністерства юстиції України беруть участь у профілактиці 

злочинності, реалізуючи свої завдання та функції з організаційно-методичного 

керівництва експертними установами, нотаріатом, службами судових 

виконавців, реєстраційною діяльності. 

До правових заходів профілактики належить: 
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- діяльність органів Міністерства юстиції України з удосконалення 

законодавства й участі в законотворчій діяльності, систематизації та 

кодификації законодавства, приведення його у відповідність до сучасних 

напрямків розвитку суспільства; 

- вивчення ефективності чинного законодавства; 

- робота зі створення єдиної системи правової інформації в масштабах 

країни; 

- методичне керівництво правовою пропагандою, визначення її 

найважливіших напрямків, розробка ефективних засобів і методів пропаганди, а 

також упровадження їх у практику. 

До функцій органів юстиції, що мають профілактичну спрямованість, 

належать також організаційне та методичне забезпечення правового навчання у 

закладах освіти. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: Суб'єктами профілактики 

злочинності (злочинів) є органи, установи, організації, підприємства, а також 

посадові особи (службовці) й окремі громадяни, на яких законом покладено 

завдання та функції із виявлення, усунення, послаблення, нейтралізації причин і 

умов, які сприяють існуванню та поширенню злочинності загалом, певних 

видів і конкретних злочинів, а також виправлення та утримання від переходу на 

злочинний шлях і забезпечення ресоціалізації осіб, схильних до вчинення 

злочинів (рецидиву). 

Діяльність усіх суб'єктів профілактики злочинів повинна 

організовуватися на основі таких принципів: цілеспрямоване здійснення 

профілактики злочинів як функції; зв'язок з елементами системи "по 

горизонталі" (взаємодія) і "по вертикалі" (підпорядкування); неухильне 

виконання команд нерівного механізму системи; вибір лінії поведінки 

відповідно до стану об'єкта профілактичного впливу. 

Види суб'єктів профілактики: 1. За місцем у державній і суспільній 

системі суб'єкти профілактики можуть бути класифіковані на: державні; 

неурядові (недержавні), зокрема, комерційні чи некомерційні структури, 

громадські об'єднання та спеціалізовані формування; громадяни. 2. За 

завданнями, компетенцією та змістом запобіжної діяльності розрізняють такі 

суб'єкти профілактики: органи влади загальної компетенції (їх установи, органі-

зації, підприємства); неспеціалізовані; частково спеціалізовані; спеціалізовані 

органи. 

Відповідно до Конституції України, забезпечення законності, 

правопорядку, громадської безпеки, а отже, й запобігання злочинів 

перебувають у спільному віданні держави та її суб'єктів. 

 

ПИТАННЯ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНІВ БОРОТЬБИ ЗІ 

ЗЛОЧИННІСТЮ. ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ В 

ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ. 

 

Форми плану можуть бути різноманітними. Найпоширенішою є форма 

плану, що складається з назв заходів, виконавців, строків виконання, 
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відповідальних за виконання. Можуть використовуватися й інші форми плану. 

Комплексні районні та міські плани, що складаються, зазвичай, на два 

роки, залежно від ситуації містять: 

- організаційні заходи; 

- моральне виховання та правову пропаганду; 

- профілактику пияцтва й наркоманії; 

- припинення та профілактику організованої злочинності; 

- профілактику хуліганства й інших правопорушень у сфері побуту; 

- профілактичну роботу в трудових колективах; 

- профілактичну роботу в житлових масивах; 

- профілактику бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, а також 

молоді; 

- запобігання рецидивній злочинності; 

- запобігання розкраданню їх з використанням посадового становища та 

місця роботи, а також запобігання іншим посадовим злочинам; 

- припинення незаконного обігу й інших злочинних промислів; 

- профілактику правопорушень проти особистої власності громадян; 

- профілактику дорожньо-транспортних пригод; 

- зміцнення матеріальної бази соціальної профілактики правопорушень". 

1. Діяльність підрозділів карного розшуку по запобіганню 

злочинів. Підрозділи карного розшуку органів поліції по запобіганню злочинів 

вживають комплекс заходів, спрямованих на усунення конкретних причин й 

умов, що сприяють вчиненню злочинів. 

Вони проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення 

осіб, які готують або висловлюють намір вчинити злочин, та заходи з 

недопущення вчинення протиправних діянь. 

Ці підрозділи здійснюють оперативне висвітлення способу життя, 

поведінки й намірів осіб, які, згідно з нормативними актами НП Міністерства 

внутрішніх справ України, підлягають профілактичному впливові. 

Разом з іншими підрозділами органів поліції вони уживають заходів, що 

гарантують безпеку осіб або майна, щодо яких можливе протиправне 

посягання, інших запобіжних заходів, які унеможливлюють вчинення злочину. 

Також названі підрозділи інформують підрозділи превентивної поліції 

(колишньої кримінальної міліції у справах неповнолітніх) і інспекторів поліції 

(колишніх дільничних інспекторів міліції) про виявлених підлітків зі стійкою 

протиправною поведінкою для вжиття до них заходів профілактичного впливу. 

2. Діяльність підрозділів Державної служби по боротьбі з 

економічною злочинністю. Підрозділи Державної служби по боротьбі з 

економічною злочинністю виявляють причини й умови, що сприяють вчиненню 

злочинів у сфері економіки. 

Вони проводять аналіз розвитку криміногенних процесів у різних сферах 

і галузях господарювання, на основі якого вживають заходів для їх 

нейтралізації. Також вони забезпечують постійну взаємодію із засобами 

масової інформації для формування громадської думки у сфері захисту 

економіки від протиправних посягань. 
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Зміцнюють і розвивають постійні робочі контакти з іншими підрозділами 

органів внутрішніх справ, органами служби безпеки, митними підрозділами й 

іншими з метою запобігання правопорушенням. 

Здійснюють спільне планування та проведення цільових і комплексних 

операцій, спрямованих на запобігання та припинення правопорушень у сфері 

економіки. 

3. Діяльність міжрегіональних управлінь по боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків. Підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків 

виявляють фактори, що зумовлюють незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. Вони вживають заходів щодо усунення 

причин й умов, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері нелегального 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Ці ж підрозділи вносять необхідні пропозиції щодо усунення причин й 

умов нелегального обігу наркотиків організаціям, підприємствам, установам. 

Здійснюють виступи в трудових колективах, навчальних закладах, у 

засобах масової інформації (пресі, радіо, на телебаченні) з роз'ясненням 

правових наслідків немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних 

речовин. 

Вони проводять планові відпрацювання закладів, підприємств й 

організацій, діяльність яких пов'язана з виробництвом або використанням 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також житлового 

сектора, гуртожитків, місць дозвілля, де є осередки немедичної наркотизації, та 

вживають інших заходів, зумовлених результатами аналізу оперативної 

ситуації в окресленій сфері. 

Інформують населення про стан оперативної ситуації у сфері 

нелегального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

причини й умови, що цьому сприяють, зокрема й про криміногенну роль 

байдужого ставлення громадян до фактів незаконного культивування 

снодійного маку та коноплі, виробництва й підпільної торгівлі наркотичними 

засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, немедичної 

наркотизації загалом й особами, які ведуть антисуспільний спосіб життя 

зокрема. 

Звертають увагу батьків на характерні ознаки, що свідчать про початок 

наркотичної залежності підлітків, виготовлення та вживання ними наркотичних 

або психотропних речовин, технічні засоби їх маскування, форми й методи 

впливу на останніх з метою схилення їх до добровільного здавання наркотич-

них засобів і психотропних речовин, звернення до медичних закладів за 

допомогою в лікуванні від наркозалежності. 

Беруть участь у діяльності навчальних центрів при наркологічних 

закладах для освоєння навичок профілактичної антинаркотичної роботи серед 

дітей та молоді. 

Такі підрозділи здійснюють індивідуальну профілактику стосовно осіб, 

які незаконно вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини. 

Здійснюють роботи виховного характеру з метою переконання в 

необхідності добровільної відмови від вживання наркотиків. 
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Організовують і застосовують правові методи профілактики до осіб, які 

скоїли незначні правопорушення, пов'язані зі зберіганням наркотичних засобів 

у невеликих розмірах з послідовною реалізацією відмови такої особи від цієї 

діяльності.  

Після ліквідації підрозділів БНОН, що існували в кожній області та 

створення на їх основі міжрегіональних управлінь, на створені підрозділи 

покладається обов’язок виявляти випадки незаконного обігу наркотиків та 

психотропів лише в організованих формах, а всі інші залишаються поза їх 

увагою. 

Як ви думаєте, чи призведе такий підхід до зменшення рівня наркотизації 

населення, і особливо молоді та неповнолітніх? 

Звичайно, відповідь негативна. 

4. Діяльність підрозділів превентивної поліції (колишньої 

кримінальної міліції в справах дітей). Працівники превентивних підрозділів 

поліції відвідують сім'ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку за 

місцем їх проживання та проводять з ними профілактичну роботу. 

Здійснюють роботу із запобігання правопорушенням: серед 

неповнолітніх, звільнених із місць позбавлення волі; засуджених до мір 

покарання без позбавлення волі; неповнолітніх, які вчинили злочини, але 

звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням заходів 

громадського впливу чи адміністративного стягнення або внаслідок амністії; 

неповнолітніх, котрі вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з 

якого наступає кримінальна відповідальність; неповнолітніх, які 

звинувачуються у вчиненні злочинів, не взятих під варту під час досудового 

слідства; неповнолітніх, що повернулися зі спеціальних учбово-лікувально-

виховних установ; неповнолітніх, які систематично вчиняють правопорушення. 

Уживають заходів для зміцнення взаємодії з органами соціального 

захисту, зайнятості населення, освіти, охорони здоров'я, трудовими 

колективами, громадськими об'єднаннями, благодійними та іншими фондами в 

роботі по запобіганню правопорушень серед неповнолітніх. 

Викликають неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють, а також 

запрошують інших осіб по справах і матеріалах, що перебувають у провадженні 

поліції для з'ясування обставин, пов'язаних із правопорушеннями підлітків, 

отримують від них необхідні пояснення, зведення, довідки, документи. 

Також працівники цих підрозділів відвідують неповнолітніх 

правопорушників за місцем їх проживання, навчання, роботи; проводять 

профілактичні бесіди з ними, батьками та іншими особами, відповідальними за 

виховання та поведінку підлітків. 

Затримують і доправляють неповнолітніх правопорушників у 

приймальники-розподільники для неповнолітніх на підставах, передбачених 

чинним законодавством і нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ України. 

Вносять пропозиції до органів соціального захисту, зайнятості населення, 

освіти, місцевим держадміністраціям про надання неповнолітнім 

правопорушникам допомоги в соціально-побутовому облаштуванні, а також і 
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органам охорони здоров'я для надання медичної допомоги неповнолітнім 

правопорушникам, які вживають спиртні напої, наркотичні, психотропні та 

інші засоби, що викликають одурманення. 

Направляють у державні органи, на підприємства, установи, організації та 

громадські об'єднання інформацію про обставини, що сприяють вчиненню 

правопорушень підлітками, та пропозиції щодо усунення цих обставин. 

Виявляють причини та умови, що сприяють проявам насильства в сім'ї 

стосовно неповнолітніх, уживають у межах своїх повноважень заходи щодо їх 

усунення. 

Беруть на профілактичний облік неповнолітніх, схильних до вчинення 

насилля в сім'ї, та проводять виховну запобіжну роботу з ними. 

Взаємодіють зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 

питань запобігання насиллю в сім'ї, з органами опіки й піклування та 

спеціалізованими установами для жертв насилля в сім'ї. 

5. Підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю – були 

ліквідовані у 2015 році. Підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю за 

час їх існування виконували наступні функції:  

1) проводили аналіз факторів, які сприяють розвиткові організованої 

злочинності та корупції в країні; 

2) здійснювали оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення та 

запобігання фактів створення організованих груп і злочинних організацій та 

поширення проявів корупції; 

3) проводили перевірку за запитами Національного банку України щодо 

доцільності видачі індивідуальних ліцензій резидентам України на здійснення 

валютних операцій з метою запобігання та недопущення відмивання коштів, 

одержаних злочинним шляхом; 

4) інформували населення про заходи, що вживаються підрозділами щодо 

запобігання проявам організованої злочинності й корупції, передусім, у 

пріоритетних галузях економіки; 

5) в межах компетенції брали участь в організації взаємодії з 

відповідними службами іноземних держав щодо питань боротьби з 

транснаціональною організованою злочинністю. 

На цей час ці функції ніхто не виконує в органах поліції. Як ви вважаєте, 

чи сприяє такий підхід до зменшення рівня організованої злочинності в країні? 

Відповідь також негативна. 

6. Інспектори поліції (колишні дільничні інспектори міліції) як 

суб'єкти запобігання злочинів. Інспектори поліції запобігають вчиненню 

правопорушень, виявляють обставини, що сприяють їх вчиненню, і в межах 

своїх повноважень вживають заходи до усунення цих обставин. Вони також 

аналізують відповідні дані за періодами для формування чіткого уявлення про 

динаміку, структуру злочинності, коло осіб, серед яких треба посилити 

профілактичну роботу, про об'єкти, що потребують посиленої охорони, про час 

найбільш доцільного патрулювання певних місцевостей. 

Підтримують постійний зв'язок із населенням, членами громадського 

формування з охорони громадського порядку та державного кордону, 



 114 

позаштатними дільничними інспекторами. 

Дільничні також виявляють осіб, які порушують встановлені правила 

торгівлі алкогольними виробами, виготовляють і зберігають з метою збуту без 

спеціального дозволу (ліцензії) спиртні напої. 

Здійснюють профілактичну роботу з особами, звільненими з місць 

позбавлення волі. Встановлюють адміністративний нагляд і контролюють 

дотримання обмежень особами, стосовно яких їх встановлено. 

Інформують органи охорони здоров'я про виявлення осіб, які страждають 

на тяжкі психічні розлади, ставлять таких осіб на профілактичний облік. 

Інспектори повідомляють закладам охорони здоров'я про виявлених осіб, 

які через свою антигромадську поведінку входять до групи ризику 

захворювання на ВІЛ/СНІД. 

Надають правову й іншу консультативну допомогу населенню на 

території обслуговування, інформують населення про способи й засоби 

правомірного захисту від злочинних посягань. 

Беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в 

сім'ї, та проводять виховну запобіжну роботу з ними. Виносять офіційні 

попередження таким особам про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, 

віктимної поведінки та захисні приписи. 

Направляють постраждалих від сімейного насильства до спеціалізованих 

установ для жертв такого насильства. 

7. Підрозділи патрульної поліції. Підрозділи патрульної поліції 

виявляють умови, що сприяють вчиненню злочинів на вулицях, дорогах та в 

інших громадських місцях, інформують про них чергового по 

міськрайліноргану та безпосередніх керівників. 

Попереджають громадян про неприпустимість вчинення протиправних 

дій, інформують їх про правові наслідки таких дій. 

Здійснюють патрулювання, перевіряють найбільш імовірні місця 

вчинення, переховування та концентрації осіб, з боку яких можна очікувати 

вчинення правопорушень. 

Запобігають правопорушенням на постах і маршрутах патрулювання, 

спираючись на підтримку та взаємодію з населенням, працівниками установ, 

організацій, розташованих на маршруті патрулювання. 

Працівники цих підрозділів взаємодіють із інспекторами поліції 

(колишніми дільничними інспекторами), працівниками карного розшуку, 

оперуповноваженими превентивної поліції (колишньої кримінальної міліції у 

справах дітей), у вирішенні питань із запобігання правопорушенням . 

Припиняють правопорушення з боку неповнолітніх на вулицях, 

виявляють місця концентрації злочинних груп підлітків, а також встановлюють 

осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, заняття проституцією, у 

вживання наркотичних, лікарських та інших одурманюючих засобів, які 

викликають стан сп'яніння. 

8. Підрозділи дозвільної системи. Підрозділи дозвільної системи 

виявляють порушення встановленого порядку придбання, зберігання, обліку, 

охорони, перевезення зброї, бойових припасів до неї, вибухових матеріалів, 
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встановлюють причини та умови, що сприяють здійсненню цих порушень, і 

вживають заходів щодо їх усунення. 

Надають дозволи на право виготовлення, придбання, перевезення, 

зберігання та використання підконтрольних дозвільній системі предметів і 

матеріалів. 

Здійснюють контроль за дотриманням встановленого порядку зберігання 

та використання зброї, що перебуває у власності громадян. Проводять 

профілактичну та роз'яснювальну роботу з питань чинного законодавства про 

зброю. 

Ці ж підрозділи здійснюють контроль і запобігають зловживанню та 

порушенню порядку прийому, виготовлення, зберігання та видачі печаток і 

штампів у штемпельно-граверних майстернях. 

Проводять профілактичну роботу із запобігання вчиненню злочинів із 

використанням підконтрольних предметів і матеріалів, уживають заходів з 

метою недопущення порушень встановлених правил дозвільної системи. 

При виявленні правопорушень здійснюють притягнення осіб, винних у їх 

вчиненні, до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

9. Підрозділи міграційної служби. Названі підрозділи у своїй роботі 

взаємодіють з іншими підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, 

Службою безпеки України, іншими центральними органами з питань 

запобігання правопорушень, пов'язаних із перебуванням іноземців або осіб без 

громадянства на території держави. 

Беруть участь у доведенні до іноземців або осіб без громадянства 

інформації про основні положення правил перебування їх на території України 

й про заходи безпеки, дотримання яких необхідне для запобігання вчинення 

правопорушень стосовно цих осіб. 

Приймають рішення щодо скорочення терміну перебування іноземців або 

осіб без громадянства в Україні та здійснюють організаційні заходи, пов'язані з 

їх видворенням за межі України. 

Формують за участю Прикордонної служби (що з 2015 року також 

увійшла до складу МВС) базу даних про іноземців та осіб без громадянства, 

в'їзд в Україну яких не дозволяється за наявності підстав, визначених законом. 

Виявляють громадян України, іноземців або осіб без громадянства, що 

проживають без реєстрації місця проживання (перебування), та вживають 

стосовно них заходи відповідно до законодавства України. 

При виконанні завдань, покладених на міграційну службу, виявляють 

осіб, які перебувають у розшуку за вчинення злочинів, переховуються від 

слідства та суду, для здійснення прийнятих стосовно них судових рішень. 

10. Підрозділи Державної автомобільної інспекції – були ліквідовану 

у 2014 році. Підрозділи Державної автомобільної інспекції: 

1) забезпечували постійний аналіз повідомлень та іншої інформації про 

злочини та події з використанням транспортних засобів у зоні обслуговування, 

зважаючи на отриману від оперативних служб інформацію, повідомлення водіїв 

та інших категорій населення про осіб, пов'язаних з використанням 

транспортних засобів; 
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2) здійснювали перевірку транспортних засобів, їх водіїв, пасажирів і 

вантажу, що перевозиться, щодо яких з оперативних служб або інших 

достовірних джерел надійшла інформація про участь конкретних осіб у скоєнні 

або про факт вчинення злочинів і правопорушень; 

3) проводили перевірки транспортних засобів, які безпричиново 

перебували біля автошляхів або регулярно здійснювали рух у конкретних 

напрямках, які використовувалися особами, що підозрювалися у вчиненні 

злочинів; 

4) при несенні служби на автошляхах запроваджували збір вказаної 

інформації нарядами та її систематизацію; 

5) здійснювали обмін інформацією щодо обставин вчинення злочинів, 

опису викраденого майна, прикмет злочинців і транспортних засобів, які ними 

використовуються із суміжними міськрайорганами та підрозділами Державної 

автомобільної інспекції, зокрема сусідніх регіонів; 

6) вносили необхідні зміни в розрахунок та маршрути патрулювання 

нарядів і мобільних груп ДАІ залежно від криміногенної ситуації на території 

обслуговування; 

7) для запобігання нападів на водіїв і пасажирів транспортних засобів на 

автошляхах забезпечували постійне добове патрулювання на автошляхах 

рухомими нарядами дорожньо-патрульної служби; 

8) для інформування громадськості, зокрема, водіїв з питань безпечного 

проїзду автошляхами, захисту транспортних засобів від крадіжок і угонів 

подавали до засобів масової інформації відповідні матеріали; 

9) направляли інформацію керівникам підприємств, організацій, установ 

щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень на 

дорогах. 

Однак, у зв’язку із зміною влади у 2014 році підрозділи ДАІ були 

ліквідовані під приводом їх корумпованості та виконання злочинних наказів 

колишньої влади В. Януковича. За період після їх ліквідації кількість аварій на 

дорогах країни збільшилася у 6 разів, так само зросла і смертність від ДТП. 

Уже з весни 2016 року депутати ВРУ починають обговорювати питання про 

необхідність створення дорожньої поліції, яка б виконувала функції 

ліквідованої ДАІ.  

Питання : чи правильним було рішення про ліквідацію ДАІ? Відповідь 

негативна. 

11. Підрозділи Державної служби охорони поліції. На об'єктах, що 

охороняються, здійснюють установлений пропускний режим, контроль за 

ввезенням і вивезенням товарно-матеріальних цінностей, надають пропозиції 

власникові об'єкта щодо обладнання контрольно-пропускних пунктів 

турнікетами, естакадами, приміщеннями для огляду, а також приладами та 

пристосуваннями для виявлення викраденої продукції. 

За участю зацікавлених підрозділів органів поліції здійснюють 

інспектування відомчої охорони підприємств, установ й організацій, вносять 

ініціативні пропозиції та здійснюють заходи щодо прийняття цих об'єктів під 

охорону підрозділами Державної служби охорони. 
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Проводять заходи щодо запобігання крадіжкам державного, колективного 

та особистого майна громадян, зміцнення взаємодії з нарядами патрульної 

поліції. 

У взаємодії з іншими підрозділами органів поліції організовують 

роз'яснювальну роботу серед населення з профілактики крадіжок державного, 

колективного та особистого майна громадян. Здійснюють обладнання засобами 

сигналізації та забезпечують охорону на договірних засадах об'єктів власності, 

будинків, квартир та інших місць зберігання майна. Здійснюють інкасацію 

коштів, охорону та перевезення валютних цінностей і вантажів банківських 

установ, гарантують особисту безпеку фізичним особам, а також надають інші 

послуги щодо посилення захисту власності від злочинних проявів. 

Взаємодіють із житлово-комунальними службами з питань захисту 

під'їздів житлових будинків від проникнення сторонніх осіб, обладнання їх 

переговорно-замковими пристроями (домофонами), кодовими замками та 

іншими технічними пристроями. 

12. Підрозділи досудового слідства органів поліції. Згідно з чинним 

кримінально-процесуальним законодавством України, орган досудового 

розслідування, слідчий, встановивши причини й умови, що сприяли вчиненню 

злочину, вносять у відповідний державний орган, громадську організацію чи 

посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин та умов. 

Разом з іншими підрозділами органів поліції уживають заходів щодо 

запобігання повторним злочинам особами, стосовно яких відкрито кримінальні 

провадження (справи) за вчинені ними злочини, котрим обрано запобіжний 

захід, не пов'язаний із позбавленням волі. 

Передають у відповідні підрозділи органів поліції інформацію, отриману 

в ході розслідування кримінальних проваджень (справ), яка має значення для 

запобігання правопорушенням. 

Забезпечують провадження досудового слідства у справах про злочини, 

вчинені неповнолітніми чи за їх участю найбільш досвідченими слідчими. 

Відповідно до кримінально-процесуального законодавства, встановлюють дані 

про особу неповнолітнього правопорушника, причини та умови, що сприяли 

вчиненню злочину, про що інформують підрозділи превентивної поліції 

(колишньої кримінальної міліції у справах дітей). 

За наявності достатніх підстав інформують відповідні державні органи 

про порушення прав неповнолітніх, недоліки та зловживання при їх вихованні, 

створення умов, які сприяли вчиненню ними злочинів, з боку батьків або осіб, 

що їх заміняють, та посадових осіб для вжиття до них заходів, передбачених 

законодавством. 

Проводять лекції та бесіди в навчальних закладах, трудових колективах, 

перед населенням про результати розслідування кримінальних проваджень 

(справ), про причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень. 

Здійснюють публікації та виступи в засобах масової інформації з цих питань. 

13. Підрозділи зв'язків з громадськістю органів поліції. Підрозділи 

зв'язків з громадськістю систематично поширюють через засоби масової 

інформації тематичні матеріали профілактично-виховного характеру, 
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спрямовані на запобігання правопорушенням. 

Спільно із зацікавленими службами (патрульної поліції, кримінального 

розшуку, превентивної поліції (колишньої кримінальної міліції у справах 

дітей), боротьби з організованою наркозлочинністю) запроваджують тематичні 

телерадіопрограми, спеціалізовані рубрики у друкованих виданнях, через які 

інформують громадськість про форми та методи самозахисту від злочинних 

посягань. 

Пропагують через засоби масової інформації загальнолюдські й моральні 

цінності (повага до батьків, людська честь й гідність, ведення здорового 

способу життя тощо). 

Через анкетування чи експрес-опитування населення вивчають 

громадську думку щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ з 

профілактики та запобігання правопорушенням. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: Для ефективної профілактики 

злочинності на всіх рівнях складаються відповідні плани. Комплексні районні 

та міські плани, що складаються, зазвичай, на два роки, залежно від ситуації 

містять: організаційні заходи; моральне виховання та правову пропаганду; 

профілактику пияцтва й наркоманії; припинення та профілактику організованої 

злочинності; профілактику хуліганства та інших правопорушень у сфері 

побуту; профілактичну роботу в трудових колективах; профілактичну роботу 

на житлових масивах; профілактику бездоглядності та правопорушень неповно-

літніх та молоді; запобігання рецидивній злочинності; запобігання викраденню 

чужого майна з використанням посадового становища та місця роботи, а також 

запобігання іншим службовим злочинам; припинення незаконного обігу та 

інших злочинних промислів; профілактику правопорушень проти власності 

громадян; профілактику дорожньо-транспортних пригод; зміцнення 

матеріальної бази соціальної профілактики правопорушень. Ці плани 

складаються за комплексним принципом, в ньому враховуються функції і 

завдання, що постають перед різними правоохоронними органами (МВС, СБУ, 

податковими та митними органами, прокуратурою і судом). 

 

ПИТАННЯ 4. ПОНЯТТЯ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

Віктимологічна профілактика - це сукупність державних і громадських 

заходів, спрямованих на запобігання злочинності через зниження в населення 

загалом або в конкретних громадян ризику стати жертвою злочинних посягань. 

У віктимологічній профілактиці вирізняються два основні напрями 

запобіжних заходів, об'єктами яких є віктимологічні ситуації: 

- індивідуальна - віктимологічна профілактика, спрямована 

безпосередньо на потенційних і реальних жертв; 

- загальна, чи індивідуально-групова - віктимологічна профілактика, 

зорієнтована на груповий рівень. 

При реалізації першого напряму увагу приділяють заходам, спрямованим 

на усунення віктимно небезпечних ситуацій (патрулювання, обладнання 

технічними засобами охорони та безпеки, поліпшення організації дорожнього 

руху, залучення громадськості до вирішення завдань колективної та особистої 



 119 

безпеки тощо). 

При реалізації другого напряму необхідно здійснювати заходи виховного 

впливу, професійного навчання, правової пропаганди, медичного характеру, 

забезпечення населення спеціальними засобами захисту тощо. 

Слід зазначити, що основні завдання віктимології полягають у тому, щоб: 

- виявити коло осіб, які можуть стати жертвами злочинів; 

- встановити взаємозв'язки між поведінкою потерпілих і злочинців; 

- вивчати віктимні риси особи як визначальний фактор злочинних 

посягань; 

- розробити запобіжні заходи, спрямовані на недопущення можливого 

перетворення осіб у жертв злочинів; 

- взяти до уваги поведінку потерпілого при індивідуалізації покарання 

винного у вчиненні злочину; 

- визначити обсяги шкоди (матеріальної, фізичної, моральної), що 

заподіюється певним злочином або злочинністю загалом. 

Суїцид (від лат. - самогубство) - умисне, заздалегідь обдумане 

позбавлення себе життя; один з видів насильницької смерті. Термін 

"суїцидологія" виник у 70-ті роки XX ст. Ним позначають галузь теоретичних і 

прикладних досліджень феномена самогубства. 

Винятково людська здатність до самозагибелі існує як "зворотний бік" її 

саморегуляційної поведінки. В її основі лежить саморуйнування людини через 

прийняття свідомого рішення про це. 

У різні історичні епохи, в різних соціальних прошарках самогубство мало 

діаметрально протилежні моральні оцінки. У деяких народів воно розглядалось 

як спосіб гідно піти з життя (наприклад, масове самогубство переможених у 

релігійних війнах, ритуальне самогубство вдів і слуг правителів в Індії та Китаї, 

харакірі в Японії, буддистські самоспалення). Водночас історія з давніх часів 

фіксує "персональні" самогубства, мотиви яких мало чим відрізняються від 

сучасних. 

За останні десятиріччя, у зв'язку з перетворенням самогубства на 

руйнівну хворобу, що все більше насувається на суспільство, суїцидологія 

утвердилась як самостійна галузь науки. Створено Міжнародну асоціацію із 

запобігання самогубствам, збільшується кількість різних наукових центрів 

профілактики цього явища. В Україні у великих містах, зокрема й у Києві, 

працюють кабінети соціально-психологічної допомоги. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у другій 

половині XX ст. самогубства вийшли на четверте місце серед причин 

смертності з тенденцією до постійного зростання: 400-600 тис. осіб за рік на 

планеті закінчують життя самогубством. Кількість же тих, хто вчинив замах на 

самогубство у 8-10 разів більша. Відповідно до критеріїв ВООЗ, психічне 

здоров'я нації перебуває під загрозою, якщо кількість суїцидів перевищує 20 

випадків на 100 тис. населення (рівень суїцидальної активності). Серед країн з 

високим її рівнем: Латвія (42,5 суїциди), Литва (42,1), Естонія (38,2), Росія 

(37,8), Угорщина (35,9). 

За даними Українського науково-дослідного інституту соціальної і 
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судової психіатрії, Україна теж увійшла до країн з високим рівнем суїцидальної 

активності. Смертність серед чоловіків від самогубств у три рази вища, ніж 

серед жінок. Найбільший відсоток самогубств припадає на людей похилого 

віку. Серед чоловіків, яким виповнилося 70 років, добровільно розлучаються з 

життям 72,3 зі 100 тис. населення. 

За останні 3 роки (з 2014 року) кількість самогубств в країні суттєво 

збільшилася. Причинами зростання стали: економічна нестабільність, 

зубожіння більшої частини населення – практично всіх верств населення, 

безробіття та звільнення з роботи осіб працездатного віку, залишення без 

коштів для існування, стрімка алкоголізація та наркотизація суспільства. Крмі 

того, політичні вбивства майже в усій випадках намагаються представити як 

самогубства, і правоохоронні органи не намагаються їх розслідувати (Юрій 

Кравченко – колишній міністр МВС, Володимир Шуба – колишній прокурор 

Дніпропетровської області, Людмила Семенюк-Самсоненко – колишня голова 

Фонду держмайна, Михайло Чечетов – депутат Верховної ради). 

Де ж ті чинники, які ведуть людину до добровільної смерті? Відповідь 

може бути такою: самогубство в усіх випадках є проявом складної взаємодії 

суїцидальних рис особи та соціального середовища. Ця теза стала переважною 

в сучасній суїцидології. З-поміж її концепцій найбільшого поширення набула 

теорія соціально-психологічної дезадаптації. 

У суїцидології створено спрощену схему суїцидальної поведінки, але 

вона дає змогу продемонструвати процес, що веде людину до самогубства. 

В основі механізму суїцидальної поведінки лежать два складники: 

негативні соціальні фактори й особистісні фактори людини. 

До соціально-негативних факторів слід віднести: розлучення, смерть 

рідних, нерозділене кохання, втрату роботи, неможливість отримати освіту 

тощо. 

До особистісних факторів належать: морально-психологічні ознаки особи 

(її характер, темперамент, вольові якості, психічні розлади тощо). 

Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів призводить до внутрішнього 

конфлікту людини. Вирішення конфлікту спрямовує подальшу поведінку в той 

або інший бік. Якщо особа не може впоратися зі своїм внутрішнім конфліктом, 

то це призводить до соціально-психологічної дезадаптації. 

Соціально-психологічна дезадаптація - це непристосованість, конфлікт 

особи із соціальним середовищем. Він може бути зовнішнім або внутрішнім. 

Об'єктивно дезадаптація проявляється в невідповідності поведінки особи 

її соціальній ролі та ситуації, що реалізується в компенсаторній формі 

поведінки. Суб'єктивно - це широка гама психоемоційних переживань. При 

перевищенні порогу дезадаптації відбувається неадекватна реакція особи. 

Несподіваний суїцид на тлі, здавалося б, зовнішнього добробуту може стати 

одним з її проявів. 

Такий підхід дає можливість охарактеризувати суїцид і споріднені з ним 

форми автоагресивної поведінки як крайній вияв соціально-психологічної 

дезадаптації індивіда. Отже, суїцид можна трактувати як неадекватну форму 

реагування на зовнішні обставини, спосіб "виходу з гри" при неможливості 
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переходу на новий рівень адаптації. Поняття дезадаптації логічно об'єднує 

багато різних мотивів суї'цидальиої поведінки та надає можливість уникнути 

недоліків якогось однолінійного підходу. 

Конфлікт, який перейшов поріг дезадаптації, називається кризою чи 

кризовою ситуацією. 

Стержнем дезадаптації є крах базових ціннісних орієнтацій особи, що у 

повсякденності називається втраченим сенсом життя. Цей момент 

простежується як у випадках, віднесених до норми, так і за явних психічних 

аномаліях. Крах ціннісних орієнтацій - це і професійне фіаско, і втрата близької 

людини, і загроза здоров'ю чи сексуальній потенції - явища завжди інди-

відуальні, але врешті-решт соціально значущі для особи. Цей стан призводить 

до втрати "точки опори" в житті особи. 

Після втрати такої опори, в людини проявляється мотиваційна готовність 

до самогубства. У стані мотиваційної готовності, особа не бачить жодної 

позитивної ситуації, котра б давали змогу розв'язати конфлікт позитивно. У 

такому стані особа може перебувати досить тривалий час, який не обов'язково 

закінчується суїцидом. У цій ситуації проблема може вирішитись сама-собою, 

чи особа може набути тривалого психічного розладу тощо. 

Вирішальну роль відіграють провокаційні фактори, до яких належать: 

погіршення соціально-економічної ситуації (затримку у виплаті заробітної 

плати, зростання цін на всі товари та послуги, безробіття, соціальну 

незахищеність тощо). Так, значна кількість самогубств в Україні відбувається 

на фоні кризових явищ у всіх сферах життя, що призвело до різкого зубожіння 

широких верств населення та дестабілізації морально-психологічного клімату в 

суспільстві. 

Уплив зовнішніх провокаційних факторів веде особу до передсуїцидної 

поведінки, що полягає у виборі конкретного способу для самогубства. Способи 

позбавити себе життя в різних країнах мають свої варіації, однак підмічено й 

загальні тенденції. Повішання - основний спосіб суїциду в усьому світі. 

Наступний за поширеністю спосіб самогубства - це застосування вогнепальної 

зброї. Наприклад, у США, де ця зброя найбільш доступна, вона 

використовується в 60% суїцидів. У Канаді, де вогнепальна зброя менш 

доступна, з її допомогою вчиняється 30% самогубств. Часто спостерігаються 

отруєння (наприклад, у США свідоме передозування лікарських препаратів 

використовується у 18% самогубств). Дослідники також вважають, що певний 

відсоток дорожньо-траиспортних пригод з єдиною жертвою - це фактично 

приховані суїциди. Зауважимо, що, зазвичай, особи, що бажають позбавити 

себе життя, не заявляють про це навколишнім. Тільки 15-25% людей, що 

вчиняють самогубства, залишають прощальні записки. 

В Україні останні роки збільшилася кількість самогубств серед 

неповнолітніх та молоді. Пов’язано це, як правило, із нещасним коханням, 

вступом у різного роду деструктивні секти, молодіжні об’єднання, як фактично 

є сектантськими об’єднаннями, створеними в країні зарубіжними релігійними 

організаціями. Так. За період з 2004 по 2013 роки кількість представників 

деструктивних релігійних об’єднань зарубіжних країн практично окупували 
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Україну. Так, раніше не притаманні нашій країні секти свідків Ієгових, 

мормонів, сатаністів, готів та ін. – стали буденним явищем. Поширення ними 

своєї деструктивної ідеології охопило розум осіб зрілого віку, які втягують у це 

і своїх дітей та родичів – неповнолітніх та молодь. Кожна із цих сект 

використовує пси-технології зомбування населення, внаслідок чого всі їх 

адепти вносять обов’язкову десятину на утримання сект та передають власне 

майно на їх користь (квартири, будинки, грошові заощадження). Після зміни 

державної влади у 2014 році – кількість таких місіонерів зменшилася в декілька 

разів. 

Питання : з якою метою ці секти проникали в країну протягом 10 років? 

Відповідь очевидна: для підготовки масових заворушень та зміни влади в країні 

руйнування психіки населення, позбавлення їх традиційних моральних устоїв 

та встановлення психологічної залежності для подальшого маніпулювання 

свідомістю. 

Якщо особі, для якої характерна передсуїцидна поведінка, не надати 

професійної психологічної допомоги, настає останній етап – суїцид. 

Досвід роботи служб соціально-психологічної допомоги як у нашій 

державі, так і за кордоном, показує, що самогубствам у багатьох випадках 

можна запобігти. Успіх цієї справи залежить від своєчасного виявлення осіб, 

схильних до суїциду, проведення з ними індивідуальної роботи, усунення 

факторів, які зумовлюють такі дії, надання таким особам відповідної соціальної 

та психологічної допомоги. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: Ми з’ясували, що: 

віктимологічна профілактика - це сукупність державних і громадських заходів, 

спрямованих на запобігання злочинності через зниження в населення загалом 

або в конкретних громадян ризику стати жертвою злочинних посягань. У 

віктимологічній профілактиці вирізняються два основні напрями запобіжних 

заходів, об'єктами яких є віктимологічні ситуації: індивідуальна - 

віктимологічна профілактика, спрямована безпосередньо на потенційних і 

реальних жертв; загальна, чи індивідуально-групова - віктимологічна 

профілактика, зорієнтована на груповий рівень. 

При реалізації першого напряму увагу приділяють заходам, спрямованим 

на усунення віктимно небезпечних ситуацій (патрулювання, обладнання 

технічними засобами охорони й безпеки, поліпшення організації дорожнього 

руху, залучення громадськості до вирішення завдань колективної та особистої 

безпеки тощо). При реалізації другого напряму необхідно здійснювати заходи 

виховного впливу, професійного навчання, правової пропаганди, медичного 

характеру, забезпечення населення спеціальними засобами захисту тощо. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Профілактика злочинів органами поліції є видом діяльності служб, 

підрозділів та співробітників названих органів, що здійснюється в межах їх 

компетенції, по запобіганню та припиненню злочинів, виявленню причин та 
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умов, що сприяють їх скоєнню, застосуванню заходів до осіб з протиправною 

поведінкою з метою недопущення з їх боку злочинних дій. 

2. Основними напрямками профілактичної діяльності органів поліції є: 

активна участь у забезпеченні громадського порядку, охороні відносин 

власності, законних прав громадян, перекриття каналів незаконного збагачення; 

профілактика особливо небезпечних і тяжких злочинних проявів у державі, які 

за кілька останніх років мають тенденцію до зростання; профілактика пияцтва, 

алкоголізму, наркоманії, поширення вірусу ВІЛ/СНІД; особлива значимість у 

попереджуючій діяльності надається профілактиці правопорушень 

неповнолітніх; одним з напрямків попереджувальної діяльності є профілактика 

рецидивної злочинності; профілактика злочинності у сфері економічних 

відносин; профілактика корисливих злочинів; попередження злочинів проти 

життя та здоров’я особи; охорона громадського порядку; профілактика 

необережних злочинів і правопорушень у сфері екології, які завдають 

суспільству значних збитків. 

3. Основними формами профілактичної діяльності органів поліції є: 

повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук злочинців; 

ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до скоєння злочинів та 

інших правопорушень та проведення індивідуальних бесід з особами, 

схильними до правопорушень; попередження адміністративних 

правопорушень; виявлення причин і умов злочинності та їх усунення; розробка 

комплексних планів попередження злочинності на території обслуговування; 

координація діяльності суб’єктів попередження злочинності; проведення 

правової пропаганди серед населення тощо. 

4. Етапами профілактичної діяльності органів поліції є: розробка і 

здійснення загальних напрямків попереджувальної діяльності; конкретизація 

загальних планів, «заземлення» їх до рівня колективів, підприємств, установ, 

організацій і місць проживання населення; організація індивідуально-виховної 

роботи з особами, які поставлені на профілактичний облік в органах поліції; 

попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри яких відомо органам 

внутрішніх справ; розкриття злочинів і розшук злочинців з метою недопущення 

нових злочинних проявів; виховна робота з раніше засудженими особами з 

метою недопущення вчинення ними повторних злочинів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 
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4. Сутність та зміст кримінологічної профілактики на індивідуальному рівні 

злочинності органами поліції. 

5. Завдання та види індивідуальної профілактики злочинів органами поліції та 

різними їх підрозділами. 

6. Поняття, завдання та види спеціального кримінологічного попередження 

злочинів підрозділами поліції та їх взаємодія з громадськими формуваннями. 
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ВСТУП 

Одним із проявів суспільного життя є злочинність, яка впродовж окремих 

відрізків часу змінюється і видозмінюється як за своєю кримінальною сутністю, 

так і у соціально-політичному розумінні. Щоб надійно протистояти цьому 

явищу, передбачити можливі його прояви, необхідно чітко розподіляти функції 

діяльності різних правоохоронних органів та координувати їх діяльність у 

протидії злочинності за окремими напрямками, котрі для них є спільними або 

спорідненими та в цілому. 

Кримінологічна координація у протидії злочинності – це не самоціль, а 

лише вихідний етап для вироблення єдиної кримінологічної політики і 

здійснення планування та узгодження процесу боротьби зі злочинністю, 

здійснюваного різними суб’єктами за різними напрямками. 

 

ПИТАННЯ 1. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ У БОРОТЬБІ ЗІ 

ЗЛОЧИННІСТЮ 

Взаємодія органів та підрозділів поліції з іншими правоохоронними 

органами у запобіганні злочинів. Роль громадських формувань у профілактиці 

загальнокримінальної злочинності. Взаємодія органів поліції та підрозділів 

патрульної поліції з іншими державними та недержавними органами у 

профілактиці злочинності. 

Взаємодія України з країнами СНД у протидії злочинності (загальні 

ознаки): 

на підставі двосторонніх та багатосторонніх відомчих договорів, 

конвенцій; 

1) країни-учасниці: Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, 

Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Таджикистан, 

Киргизька Республіка, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Республіка 

Грузія; 

2) міжнародні угоди передбачають напрями та форми 

співробітництва; 

3) для прикордонних ОВС передбачений спрощений процес 

співробітництва; 

4) затверджена Типова угода про співробітництво (1995) та Концепція 

взаємодії (1999); 

5) національні відомчі нормативні акти мають певну неузгодженість з 

міжнародними угодами; 

Форми міжнародного співробітництва України з країнами СНД 

(міжнародні угоди): 

1 – обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою, 

криміналістичною інформацією про вчинені або підготовлювані злочини та 

про осіб (у т.ч. архівна інформація); 

2 – спільне здійснення процесуальних дій та оперативно-розшукових 

заходів (за національним законодавством); 

3 – обмін досвідом роботи, законодавчими та нормативними актами, 

навчальною літературою з питань діяльності органів поліції, надання сприяння 
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у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів органів поліції; 

4 – обмін науково-технічною літературою та інформацією з питань 

діяльності органів поліції, спільного проведення наукових досліджень, 

розробок і програм з спільних актуальних проблем; 

5 – взаємовигідні поставки криміналістичної та спеціальної техніки, 

речового майна, продукції виробничо-технічного призначення при збереженні 

та розвитку господарських зв'язків; 

6 – розвиток спортивних і культурних зв'язків, сприяння у санаторно-

курортному оздоровленні працівників та членів їх сімей. 

Напрямки міжнародного сприяння: 

- затримання осіб, які переховуються від слідства та суду; 

- взяття під варту осіб, які переховуються від слідства та суду; 

- екстрадиція – видача осіб для притягнення їх до кримінальної 

відповідальності чи для виконання вироку; 

1 група – боротьба зі злочинами: 

1 – проти життя, здоров’я, свободи, гідності громадян і власності; 

2 – бандитизмом і міжнародною злочинністю; 

3 – з незаконними операціями зі зброєю, боєприпасами, вибуховими, 

отруйними речовинами і радіоактивними матеріалами; 

4 – з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин; 

5 – з виготовленням і збутом підроблених документів, грошей та цінних 

паперів; 

6 – в сфері економіки; 

7 – з контрабандою, а також зі злочинами, предметом яких є культурні та 

історичні цінності; 

8 – зі злочинами на автомобільному, залізничному, водному, 

повітряному, трубопровідному транспорті; 

2 група – розшук (по особах): 

1 – злочинців; 

2 – осіб, які переховуються від слідства та суду або відбування 

покарання; 

3 – осіб, які пропали без вісті; 

4 – осіб, які ухиляються від сплати аліментів і виконання рішень суду по 

позовах; 

5 – встановлення невпізнаних трупів; 

6 – особистості невідомих хворих; 

7 – особистості невідомих та знайдених дітей; 

3 група – розшук (по предметах): 

1 – викрадених предметів (у т.ч. культурних та історичних цінностей); 

2 – автотранспорту; 

4 група – по заходах: 

1 – допомога у проведенні спільних заходів по ліквідації наслідків 

стихійних лих, катастроф, великих аварій, пожеж, епідемій, епізоотій; 

5 група – по забезпеченню безпеки (на транспорті): 

1 – безпеки дорожнього руху; 
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2 – протипожежної безпеки; 

3 – безпеки польотів літаків, їх екіпажів та пасажирів; 

6 група – контроль на кордонах: 

1 – руху через державний кордон людей, вантажів, цінностей; 

2 – за дотриманням паспортної та дозвільної систем; 

7 група – підготовка кадрів: 

1 – підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації; 

2 – розвиток наукових, інформаційних, технічних зв'язків; 

3 – матеріально-технічне забезпечення; 

Форми допомоги у кримінальних справах (при міжнародному 

співробітництві): 

1 – перейняття кримінального переслідування; 

2 – екстрадиція з метою кримінального переслідування або виконання 

покарання; 

3 – розшук і видача предметів (злочинів та речових доказів, у т.ч. 

культурних та історичних цінностей); 

4 – присутність представників запитуючої сторони у заходах правової 

допомоги (слідчих діях, оперативно-розшукових заходах, судових розглядах); 

5 – повідомлення про засудження; 

6 – надання інформації з кримінального реєстру (про осіб та злочини); 

7 – обмін інформацією про нові види наркотичних засобів і 

психотропних речовин; 

8 – здійснення перевірок за АБД (про осіб, злочини, предмети, слідотек, 

кульогільзотек і т.ін.), за запитами сторін; 

 

ПИТАННЯ 2. ПРАВОВА БАЗА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ З 

ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ.  

Правову основу взаємодії за окремими напрямами складають наступні: 

1. Закон України «Про національну поліцію» від 2 липня 2015 р. 

«Стаття 1. Національна поліція України 

1. Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку. 

2. Діяльність поліції спрямовується та координується КМУ через 

Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. 

Стаття 2. Завдання поліції 

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги. 

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції 
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1. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, 

цим та іншими ЗУ, актами Президента України та постановами ВРУ, 

прийнятими відповідно до Конституції та ЗУ, актами КМУ, а також виданими 

відповідно до них актами МВС України, іншими нормативно-правовими 

актами. 

Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції 

1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами 

інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних 

договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, 

членом яких є Україна. 

2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, 

іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації 

співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. 

3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки. 

Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування 

1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку 

та іншими органами державної влади, а також органами місцевого 

самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів». 

2. Указ Президента України № 396/94 від 21 липня 1994 р. «Про 

невідкладні заходи щодо  посилення боротьби зі злочинністю» (Із змінами, 

внесеними згідно з Указами Президента № 70/99 від 27.01.99 р., № 228/2000 від 

11.02.2000 р., № 143/2002 від 18.02.2002 р., № 1227/2003 від 29.10.2003 р. 

У зв'язку з надзвичайно складною криміногенною ситуацією в Україні, з 

метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод, життя, здоров'я та 

майнових інтересів громадян, зміцнення правопорядку як найважливішої 

умови нормального функціонування суспільства і держави та відповідно до 

пункту 1 статті 106 Конституції України постановлено: 

3. МВС України, СБУ, ДМС України, Адміністрації Державної  

прикордонної служби України, РМ АРКрим, місцевим державним 

адміністраціям за участю Генеральної прокуратури України систематично 

здійснювати скоординовані заходи, спрямовані на рішуче посилення боротьби 

з бандитизмом, корупцією, іншими тяжкими злочинами. Особливу увагу 

звернути на знешкодження озброєних злочинних угруповань, які мають 

міжрегіональний та міжнародний характер, використовують вибухові речовини 

та пристрої, тероризують населення.  

Для реалізації операцій щодо знешкодження бандитських, інших 

злочинних угруповань більш активно використовувати спеціальні підрозділи 

МВС України, СБУ, а також технічні засоби Збройних Сил України та інших  

військових формувань. 

Залучати особовий склад військ внутрішньої та конвойної охорони, 

курсантів, слухачів навчальних закладів МВС України, СБУ України, а також 

військовослужбовців Збройних Сил України в місцях дислокації  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/70/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228/2000
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військових частин для забезпечення правопорядку в громадських місцях, 

захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і здоров'я громадян. 

4. РМ АРКрим, місцевим державним адміністраціям за участю 

правоохоронних органів визначати населені пункти та місцевості, на 

територіях яких поширені факти бандитизму, вчинення інших тяжких злочинів, 

та тримати розвиток ситуації в них на особливому контролі.  

МВС України, СБУ та їх органам на місцях переводити особовий склад 

підпорядкованих їм служб на цих територіях на посилений варіант  

оперативно-службової діяльності для проведення спеціальних операцій щодо 

боротьби з бандитизмом, рекетом, захопленням заложників та іншими тяжкими 

злочинами. Для цього залучати додаткові мобільні групи працівників 

правоохоронних органів та військовослужбовців, збільшити кількість 

патрульних нарядів, особливо у вечірні та нічні години, а також виділяти 

відповідні технічні засоби. 

Вважати боротьбу зі злочинами проти особи, злочинністю в економічній 

сфері, зокрема в кредитно-фінансовій та банківській системах, у 

зовнішньоекономічній діяльності та торгівлі, на транспорті, головними 

напрямками в діяльності правоохоронних органів.  

5. МВС України, СБУ за наявності достовірної інформації про місця 

зборищ кримінально-злочинного елементу, наркоманів, осіб, які перебувають 

на нелегальному становищі, терміново проводити спеціальні операції з 

затримання і перевірки підозрюваних осіб та вживати до них  

заходи відповідно до законодавства України. 

Систематично здійснювати цільові обстеження гуртожитків, готелів, 

вокзалів, портів, ринків, інших місцезнаходжень осіб, що приїздять з іноземних 

держав, з метою виявлення тих, які перебувають на території України з 

порушенням установленого порядку, та вирішення питань щодо їх дальшого 

перебування в Україні. 

6. Виходячи з необхідності вжиття невідкладних радикальних заходів для 

запобігання злочинним діям, подолання злочинності, передусім насильницьких 

та організованих форм, до прийняття Верховною Радою України відповідного 

закону, дозволити, як виняток, НП ОВС, СБУ застосовувати з санкції 

прокурора запобіжне затримання на строк до 30 діб осіб, стосовно яких є 

достовірні дані про їх співучасть у готуванні або вчиненні актів бандитизму, 

терору, вимагательства, а також інших тяжких злочинів. 

Затримана особа має право на захист та оскарження дій правоохоронних 

органів у встановленому законодавством порядку. 

Надати правоохоронним органам право, за наявності передбачених 

законодавством підстав, на невідкладне ознайомлення та вилучення у разі 

потреби документів і матеріалів, які мають важливе значення для розкриття та 

припинення злочину, у підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності.  

7. Кабінету Міністрів України: 

- за участю Уряду Республіки Крим, виконавчих органів місцевого 

самоврядування розглянути до 15 серпня 1994 р. стан виконання Державної 
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програми боротьби із злочинністю та вжити необхідних заходів до усунення 

причин та умов, що негативно впливають на їх виконання; 

- забезпечити своєчасне та повне фінансування Державної програми 

боротьби із злочинністю, виділення коштів для заохочення працівників 

правоохоронних органів і представників громадськості, які відзначились у 

виявленні, знешкодженні злочинних угруповань та затриманні злочинців; 

- вирішити у місячний строк питання щодо виділення коштів для 

придбання та оснащення правоохоронних органів, передусім спеціальних 

підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, сучасними технічними 

засобами; 

- прискорити підготовку та внесення на розгляд ВР України 

законопроектів щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення 

тяжких злочинів проти життя, здоров'я і майна громадян, передусім за замах на 

життя працівників правоохоронних органів та осіб, які беруть участь в охороні 

громадського порядку.  

- Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності забезпечити належний 

порядок в обліку та збереженні матеріальних цінностей, схоронності зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, отруйних, радіоактивних речовин 

і матеріалів та наркотичних засобів. 

- РМ АРКрим, головам місцевих державних адміністрацій забезпечувати 

постійну координацію діяльності правоохоронних, інших відповідних 

державних органів та громадських організацій з виконання вимог цього Указу, 

зміцнення правопорядку на підпорядкованих їм територіях. 

- Рекомендувати Генеральній прокуратурі України встановити суворий 

нагляд за неухильним додержанням вимог цього Указу.  

- Просити ВР України прийняти у якомога коротші строки закони про 

запобіжне затримання особи, боротьбу з корупцією, відповідальність за 

легалізацію злочинних доходів, профілактику злочинів та заходи щодо 

посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.  

9. Інструкція № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442 від 10.08.94 

р., Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за № 

225/435 «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України 

у боротьбі із злочинністю» (МВС України, СБУ, Державний комітет у справах 

охорони державного кордону України, Державний митний комітет України, 

Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство 

юстиції України). 

Інструкція визначає основні напрями та форми взаємодії у вирішенні 

питань боротьби із злочинністю в країні. 

Основними принципами взаємодії у боротьбі із злочинністю є: суворе 

дотримання законності; оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, 

що потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах 

визначеної компетенції; комплексне використання у разі необхідності сил і 

засобів, що є в розпорядженні взаємодіючих сторін; 
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 Міністерства та відомства здійснюють взаємодію на основі законів 

України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента 

України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, відомчих 

нормативних актів та цієї Інструкції.  

Основні напрями взаємодії: 

- Організація реалізації державної політики у сфері боротьби із 

злочинністю. 

- Профілактика злочинів та інших правопорушень. 

- Виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів. 

 - Розшук та затримання злочинців. 

 - Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. 

- Удосконалення правової бази боротьби із злочинністю.  

 

ПИТАННЯ 3. ОСНОВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ: 

1. У реалізації державної політики боротьби із злочинністю: 

а) проведення спільних засідань колегій міністерств і відомств, що 

взаємодіють, оперативних нарад керівників їх структурних підрозділів з метою 

розгляду найбільш актуальних проблем правоохоронної діяльності, прийняття 

погоджених рішень щодо реалізації державних програм боротьби із 

злочинністю, виконання нових законів та правових актів органів влади України 

з питань боротьби із злочинністю; 

б) розробка та реалізація спільних планів, програм боротьби із 

злочинністю; 

в) видання спільних відомчих нормативних актів, регламентуючих 

порядок взаємодії під час реалізації правових актів органів влади України та 

здійсненні заходів боротьби із злочинністю, у т.ч. з окремими її видами; 

г) створення спільних робочих груп представників правоохоронних 

органів для вивчення окремих проблем боротьби із злочинністю та розробки 

пропозицій щодо їх вирішення. 

д) надання бригадами у складі працівників апаратів міністерств і 

відомств комплексної практичної допомоги підпорядкованим підрозділам у 

реалізації правових актів, програм боротьби із злочинністю, виконанні 

спільних рішень колегій та оперативних нарад центральних органів, 

вдосконаленні форм взаємодії між їх підрозділами на місцях; 

е) спільна підготовка та подання до органів влади країни узагальнених 

інформацій про стан криміногенної ситуації, пропозицій про заходи щодо її 

поліпшення.  

2. У профілактиці злочинів та інших правопорушень:  

а) розробка та подання до проектів державних програм боротьби із 

злочинністю погоджених пропозицій з питань профілактики злочинів та інших 

правопорушень, в т.ч. загальної та індивідуальної профілактики, запобігання 

найбільш поширеним видам правопорушень; 

б) взаємне інформування правоохоронними органами один одного про 

виявлені ними в процесі здійснення своїх функцій причини та умови, що 
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сприяють злочинам та іншим правопорушенням, безпосередня боротьба з 

якими віднесена до компетенції іншого правоохоронного органу; 

в) погоджене визначення переліку інформації, оперативний обмін якою 

та використання може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання 

злочинам. Нормативне закріплення, у разі необхідності, порядку обміну такою 

інформацією між правоохоронними та іншими органами; 

г) спільне вивчення проблем профілактики злочинів і розробка 

пропозицій та заходів щодо їх вирішення; 

д) підготовка та внесення до відповідних інстанцій, міністерств і 

відомств спільних пропозицій про усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню злочинів.  

3. У виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів: 

а) своєчасне інформування правоохоронними органами один одного про 

відомі їм факти готування чи вчинення злочинів, дізнання або розслідування 

яких законом покладено на той орган, якому про це повідомляється. 

Забезпечення вжиття підпорядкованими підрозділами невідкладних заходів по 

запобіганню таким злочинам, їх припиненню, затриманню осіб, які їх вчинили, 

охороні місця події та зберіганню слідів злочину до прибуття працівників 

іншого правоохоронного органу. Прийняття за ними, у разі необхідності, 

рішень згідно з кримінально-процесуальним законодавством; 

б) визначення спільними нормативними актами порядку взаємодії 

оперативних і слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні конкретних 

видів злочинів з детальним регламентуванням дій цих підрозділів; 

в) створення, у разі необхідності, слідчо-оперативних груп з числа 

працівників взаємодіючих органів для здійснення, у межах визначеної 

законодавством компетенції, заходів по виявленню, розкриттю та 

розслідуванню особливо небезпечних злочинів, а також злочинів, скоєних 

організованими злочинними угрупованнями, та тих, що мають 

міжрегіональний та міждержавний характер, пов'язаних з наркобізнесом або 

набули великого громадського резонансу; 

г) використання, за взаємним погодженням, працівників органів поліції, 

Служби безпеки, митних та інших органів як фахівців для участі у викритті 

злочинних груп, розслідуванні проявів організованої злочинності, проведенні 

криміналістичних експертиз і досліджень, для дачі консультацій. Визначення 

таких працівників у підрозділах, встановлення порядку їх використання та 

спеціалізації; 

д) взаємообмін інформацією, що міститься в централізованих, обласних 

та інших банках даних оперативно-розшукового, оперативно-довідкового та 

іншого призначення. Спільне визначення порядку надання та користування 

такою інформацією при розкритті та розслідуванні злочинів; 

е) створення спільних банків даних про осіб, які займаються чи можуть 

бути причетні до бандитизму, вимагательства, контрабанди, незаконного обігу 

зброї та наркотиків, злочинів у кредитно-фінансовій сфері та зовнішньо-

економічній діяльності, незаконної міграції та іншої злочинної діяльності; 
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є) виділення в оперативно-розшукових та слідчих підрозділах 

правоохоронних органів працівників, відповідальних за організацію взаємодії з 

аналогічними підрозділами інших правоохоронних органів.  

4. У розшуку та затриманню злочинців: 

а) своєчасне повідомлення органів внутрішніх справ, Служби безпеки, 

митної служби, прикордонної служби, частин Національної гвардії про 

злочинців, які розшукуються, надання найбільш повної інформації про них, що 

може сприяти їх впізнанню та затриманню. 

Спільне визначення порядку обміну інформацією про таких осіб та 

проведення заходів щодо їх розшуку та затриманню; 

б) організація здійснення підпорядкованими підрозділами заходів по 

розшуку злочинця, який розшукується іншим правоохоронним органом. 

Оперативне інформування ініціатора розшуку у разі встановлення такої особи 

та місця її знаходження. Вжиття заходів, у разі необхідності, щодо її 

затримання; 

в) проведення спільних операцій по затриманню особливо небезпечних 

озброєних злочинних груп або окремих злочинців; 

г) організація і проведення спільних навчань підрозділів органів 

внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної гвардії, прикордонних військ 

для відпрацювання дій по знешкодженню озброєних злочинних угруповань, 

звільненню заложників, захоплених об"єктів транспорту, будівель тощо; 

д) видання спільних нормативних актів з питань розшуку та затриманню 

злочинців, озброєних дезертирів.  

5. У забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки: 

а) спільне патрулювання нарядів патрульної поліції з 

військовослужбовцями Національної гвардії України на вулицях, площах, в 

парках, на транспортних магістралях, вокзалах, аеропортах та інших 

громадських місцях, а з військовослужбовцями Збройних Сил України - в 

місцях дислокації військових частин, а також з комендантськими патрулями в 

порядку, встановленому спільними нормативними актами МВС і Національної 

гвардії, МВС і МО України; 

б) вжиття правоохоронними органами спільних заходів з підрозділами 

прикордонної служби, що увійшла у 2015 році до складу МВС України, по 

забезпеченню встановленого режиму та підтриманню належного правопорядку 

в прикордонних районах; 

в) здійснення спільно з підрозділами Управління державної охорони 

України, Національної гвардії України заходів по забезпеченню громадського 

порядку в місцях розташування будинків Верховної Ради України, 

адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, а також 

дипломатичних та консульських представництв, житлових приміщень 

дипломатичного корпусу, участь у захисті їх від протиправних посягань; 

г) вжиття заходів згідно із спеціальними планами спільно з підрозділами 

Служби безпеки, Національної гвардії, Збройних Сил України для 

забезпечення громадського порядку і безпеки під час проведення масових 

політичних, громадських і спортивних заходів, а також у випадках групових 
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порушень громадського порядку та масових безпорядків, у місцях стихійного 

лиха, аварій і катастроф та при інших надзвичайних ситуаціях; 

д) розробка та здійснення спільно з підрозділами Національної гвардії 

заходів по зміцненню громадського порядку в населених пунктах із складною 

криміногенною обстановкою; 

е) проведення спільно з підрозділами Управління державної охорони 

України, Служби безпеки України заходів по забезпеченню громадського 

порядку і безпеки під час перебування в Україні офіційних осіб іноземних 

держав.  

6. В удосконаленні правової бази боротьби із злочинністю: 

а) спільне вивчення практики застосування законодавства з питань 

боротьби із злочинністю з метою розробки єдиних рекомендацій по його 

виконанню, виявлення недоліків та прогалин і підготовки погоджених 

пропозицій щодо їх усунення; 

б) обмін інформацією про практику виконання правових актів з питань 

правоохоронної діяльності та проблеми, що при цьому виникають, 

пропозиціями та рекомендаціями щодо їх вирішення; 

в) створення робочих груп за ініціативою правоохоронних органів для 

підготовки нових законопроектів, пропозицій про зміни і доповнення 

законодавства; 

г) направлення підготовленого одним правоохоронним органом 

законопроекту іншим правоохоронним органам для дачі зауважень та 

пропозицій з питань, що стосуються їх компетенції; 

д) спільне обговорення керівниками правоохоронних органів 

законопроектів, що стосуються питань боротьби із злочинністю та вироблення 

погоджених рішень.  

Організація здійснення взаємодії:  

1. Взаємодія здійснюється: 

а) на державному рівні - між центральними апаратами Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства юстиції, податкових та 

митних органів, прикордонної служби МВС України, Національної гвардії, 

Міністерства оборони; 

б) на обласному рівні - між головними управліннями, управліннями МВС 

України, областях, місті Києві, управліннями СБУ по областях і м. Києву, 

управліннями юстиції в областях і місті Києві, митними органами, 

управліннями Прикордонних військ чи окремими прикордонними загонами, 

військовими частинами Національної гвардії та Збройних Сил України; 

в) на міському та районному рівні - між міськрайлінвідділами 

(управліннями) головних управлінь, областях, м.Києві, міськими, районними та 

міжрайонними відділами СБУ, митницями чи митними постами, підрозділами 

Прикордонної служби, Національної гвардії та Збройних Сил України. 

3. Наказ МВС, СБУ № 317/235 від 10.06.2011 р. «Про затвердження 

Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 
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липня 2011 р. за № 822/19560). (Із змінами, внесеними Наказом МВС № 

1034/502 від 13.11.2012 р.). 

Відповідно до ст.16 Закону України "Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю", п.34 Національного плану з 

виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 

2011 р. № 494, та з метою забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних 

органів у протидії організованій злочинності затверджено Інструкцію: 

Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, яка визначає порядок взаємодії спеціальних 

підрозділів БОЗ МВС України та Служби безпеки України (далі - спеціальні 

підрозділи) під час виконання покладених на них законодавством завдань у 

сфері боротьби з організованою злочинністю.  

Правовою основою взаємодії є Конституція України, Закони України 

"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", 

"Про оперативно-розшукову діяльність", "Про національну поліцію", "Про 

Службу безпеки України" та ця Інструкція.  

II. Мета взаємодії  

2.1. Посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, у тому 

числі міжрегіонального та транснаціонального характеру, створеним на 

етнічній основі, які мають корумповані зв'язки.  

2.2. Попередження, розкриття й розслідування злочинів, учинених 

організованими злочинними групами і злочинними організаціями.  

III. Основні принципи та рівні взаємодії  

3.1. Основними принципами взаємодії в боротьбі з організованою 

злочинністю є законність, системність, плановість, розподіл компетенції.  

3.2. Взаємодія здійснюється (рівні взаємодії): 

 на центральному рівні - між Головним управлінням НП МВС України та 

Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України; 

на регіональному рівні - між управліннями НП, управлінь МВС України 

в областях, м.Києві й головними відділами (відділами) по боротьбі з корупцією 

та організованою злочинністю органів Служби безпеки України в областях, 

м.Києві.  

IV. Напрями взаємодії  

4.1. Стратегічний - організація реалізації державної політики у сфері 

боротьби з організованою злочинністю, усунення причин і умов її існування, 

удосконалення правової бази боротьби з організованою злочинністю.  

4.2. Тактичний - виявлення, документування й припинення діяльності 

організованих злочинних груп, злочинних організацій, попередження, 

розкриття й розслідування вчинених ними злочинів, розшук, затримання 

учасників організованих злочинних формувань, відшкодування збитків 

державі, фізичним та юридичним особам.  

V. Форми взаємодії  
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5.1. Проведення спільного аналізу стану, структури організованої 

злочинності, причин і умов, що сприяють діяльності організованих груп, 

прогнозування тенденцій поширення організованої злочинності.  

5.2. Обмін оперативною інформацією, що становить інтерес для боротьби 

з організованою злочинністю.  

5.3. Розроблення й реалізація спільних програм, планів у сфері боротьби 

з організованою злочинністю.  

5.4. Створення робочих груп для підготовки законопроектів, пропозицій 

про зміни й доповнення до законодавства.  

5.5. Проведення узгоджених оперативно-розшукових, профілактичних та 

інших заходів.  

5.6. Підготовка й проведення спільних колегій, нарад, семінарів з питань 

вдосконалення взаємодії.  

5.7. Розроблення навчальних програм та проведення занять у системі 

професійної підготовки.  

5.8. Удосконалення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з 

організованою злочинністю.  

5.9. Інформування громадськості про результати діяльності у сфері 

боротьби з організованою злочинністю.  

VI. Підготовка та проведення спільних заходів  

6.1. Рішення про проведення спільних заходів приймається керівниками 

зацікавлених підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та 

корупцією після аналізу криміногенної обстановки, наявних сил та засобів.  

6.2. Підготовка спільних заходів передбачає: 

- здійснення оперативно-розшукових та інших заходів, спрямованих на 

перевірку наявної інформації стосовно організованих злочинних груп та 

злочинних організацій, документування їх протиправної діяльності, 

відпрацювання економічного підґрунтя та зв'язків; 

- створення спільних оперативних груп для здійснення необхідних 

оперативно-розшукових заходів; 

вивчення можливої тактики дій учасників злочинних угруповань та 

розроблення відповідних заходів протидії, зокрема організації безпеки 

особового складу, задіяного для участі у проведенні спеціальних операцій; 

- проведення спільних нарад, розроблення й уточнення планів 

спеціальних операцій; 

- проведення спільних рекогносцировок місцевості і об'єктів у районах 

ймовірних дій, розстановка особового складу та забезпечення функціонування 

органів управління. 

За потреби з метою планування й координації дій задіяних сил та засобів 

у районах проведення спільних заходів створюються спільні оперативні штаби.  

6.3. Оперативно-розшукова діяльність, застосування вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів фізичного впливу під час виконання спільних завдань 

здійснюються відповідно до законів України.  

VII. Порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами  
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7.1. З метою вдосконалення механізму взаємодії створюється 

централізований банк даних для збирання, накопичення, оброблення та 

подальшого використання інформації про прояви організованої злочинності.  

7.2. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами 

органів поліції і Служби безпеки України під час проведення спільних заходів 

здійснюється за наявності оперативно-розшукової справи за письмовим 

розпорядженням керівників відповідних спеціальних підрозділів, у разі 

здійснення кримінального провадження - керівника відповідного органу 

досудового розслідування. 

7.3. Обмін оперативною інформацією, яка міститься в ГУНП МВС 

України та ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби 

безпеки України, здійснюється за згодою уповноважених керівників цих 

управлінь.  

7.4. Систематичному обміну підлягає узагальнена аналітична інформація 

щодо протиправної діяльності організованих груп, їх впливу на соціальні, 

економічні і політичні процеси в державі.  

7.5. Для забезпечення належного обміну інформацією у спеціальних 

підрозділах НП МВС України та Служби безпеки України визначаються 

відповідальні особи.  

4. Розпорядження КМУ від 20 серпня 2012 р. № 584-р. «Деякі питання 

Міністерства внутрішніх справ» прийнято з метою забезпечення виконання 

функцій з виявлення, розкриття та припинення злочинів у сфері економіки та у 

зв'язку з прийняттям постанови КМУ від 13 червня 2012 р. № 533 “Про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ з питань 

діяльності Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2012 р., 

№ 45, ст. 1766) МВС затвердити положення про державну службу боротьби з 

економічною злочинністю, передбачивши утворення її підрозділів у складі 

кримінальної поліції апарату МВС, управлінь (відділів) головних управлінь, 

управлінь МВС в областях, м.Києві, відділів (відділень, секторів) районних, 

районних у містах, міських управлінь (відділів). 

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої 

влади сприяти підрозділам державної служби боротьби з економічною 

злочинністю Міністерства внутрішніх справ в наданні їм необхідної 

інформації, документів і матеріалів для виконання визначених законодавством 

функцій. 

5. Наказ СБУ, МВС України № 169/391 від 03.05.2012 р. «Про взаємодію 

СБУ та МВС України в питанні розшуку осіб» (Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 21 травня 2012 р. за № 804/21117) – прийнято з метою 

удосконалення взаємодії СБУ та МВС України в питанні розшуку осіб 

(відповідно до ст.10, п.3 ч.1 ст.24 ЗУ “Про Службу безпеки України”, п.9 ч.1 

ст.10 ЗУ “Про міліцію”, пп.13 п.4, п.9 Положення про МВС України, 

затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383. 

1. Департаменту контррозвідки, Департаменту контррозвідувального 

захисту економіки держави, Департаменту захисту національної державності, 

Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-2012-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/383/2011
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інформаційної безпеки, Головному управлінню по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю, регіональним органам та органам військової 

контррозвідки СБУ (далі - оперативні підрозділи СБУ): 

1.1. При здійсненні СБУ державного розшуку: 

- осіб у зв’язку з вчиненням злочинів, розслідування яких віднесено 

законодавством до компетенції СБУ (далі - особи, які вчинили злочини), - 

заповнювати два примірники інформаційно-статистичної картки на 

розшукуваного за формою, установленою у додатку 1 до цього наказу; 

- безвісно зниклих осіб, якщо є підстави вважати, що внаслідок цього 

може бути завдано шкоди інтересам держави (далі - безвісно зниклі особи), - 

заповнювати 2 примірники інформаційно-статистичної картки на 

розшукуваного та два примірники пізнавальної карти, наведеної у додатку 1 до 

Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска 

лиц, утвержденной Решением Совета министров внутренних дел государств-

участников Содружества Независимых Государств от 7 сентября 2007 г. (далі - 

Інструкція СНД). 

1.2. При здійсненні СБУ міждержавного розшуку: 

- осіб, які вчинили злочини, - заповнювати 2 примірники інформаційно-

статистичної картки на розшукуваного та 2 примірники постанови про 

оголошення міждержавного розшуку за формою, наведеною у додатку 2 до 

Інструкції СНД; 

- безвісно зниклих осіб - заповнювати 2 примірники інформаційно-

статистичної картки на розшукуваного, пізнавальної карти та 2 примірники 

постанови про оголошення міждержавного розшуку. 

1.3. У разі припинення СБУ державного розшуку осіб, які вчинили 

злочини, та безвісно зниклих осіб заповнювати 2 примірники інформаційно-

статистичної картки на припинення розшуку за формою, установленою у 

додатку 2 до цього наказу. 

1.4. У разі припинення СБУ міждержавного розшуку: 

- осіб, які вчинили злочини, - заповнювати 2 примірники інформаційно-

статистичної картки на припинення розшуку та 2 примірники постанови про 

припинення міждержавного розшуку за формою, наведеною у додатку 4 до 

Інструкції СНД; 

- безвісно зниклих осіб - заповнювати 2 примірники інформаційно-

статистичної картки на припинення розшуку, постанови про припинення 

міждержавного розшуку та 2 примірники повідомлення про зняття з 

централізованого обліку безвісно зниклої особи за формою, наведеною у 

додатку 6 до Інструкції СНД. 

1.5. Заповнювати документи, визначені пп.1.1-1.4 п.1 цього наказу, 

російською мовою. 

Надсилати 1 з примірників вищезазначених документів до 

інформаційних підрозділів МВС України, інформаційних підрозділів головних 

управлінь та управлінь МВС України за територіальністю упродовж 1 доби з 

часу початку або припинення розшуку. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12#n34#n34
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12#n34#n34
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12#n36#n36
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12#n36#n36
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Долучати другі примірники цих документів до відповідних оперативно-

розшукових справ. 

2. Документи, визначені пп.1.1-1.4 п.1 цього наказу, підписувати або 

погоджувати начальникам оперативних підрозділів СБУ або їх заступникам. 

3. Структурним підрозділам апарату МВС України, головним 

управлінням, управлінням МВС України в областях, м.Києві, забезпечити 

внесення інформації про осіб, які вчинили злочини, та безвісно зниклих осіб до 

Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів поліції України, 

затвердженої наказом МВС України від 12 жовтня 2009 р. № 436, 

зареєстрованої в Мінюсті України 28 грудня 2009 р. за № 1256/17272. 

4. Орган поліції, який затримав особу, яка вчинила злочин, або встановив 

місцезнаходження безвісно зниклої особи, повинен невідкладно інформувати 

про зазначене телефонним або факсимільним зв’язком чергового оперативного 

підрозділу СБУ, що ініціював здійснення розшуку особи, або найближчого до 

нього за місцем дислокації оперативного підрозділу СБУ чи відповідального 

чергового Чергової частини СБУ та забезпечувати утримання особи, яка 

вчинила злочин, в спеціально відведених приміщеннях до передачі за 

належністю у порядку, передбаченому законодавством. 

5. Черговому оперативного підрозділу СБУ, що ініціював розшук особи, 

або іншого оперативного підрозділу СБУ, відповідальному черговому Чергової 

частини СБУ, який отримав повідомлення оперативного чергового органу 

внутрішніх справ про затримання особи, яка вчинила злочин, негайно вживати 

заходів до передачі затриманої особи до органу досудового слідства СБУ для 

проведення процесуальних дій відповідно до вимог КПК України. 

6. Встановити, що оперативні підрозділи СБУ та органів поліції 

проводять робочі зустрічі, здійснюють обмін оперативною інформацією та 

планування спільних заходів щодо розшуку осіб. 

7. Покласти координацію діяльності з розшуку осіб: 

- в СБУ - на начальників оперативних підрозділів СБУ; 

- в МВС України - на Департамент кримінальної поліції (карний розшук), 

начальників головних управлінь, управлінь МВС України в областях, м.Києві. 

8. Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою. 

Додаток 1 до наказу № 169/391 від 03.05.2012 р. СБУ, МВС України -

ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА на розшукуваного 

Додаток 1 до наказу № 169/391 від 03.05.2012 р. СБУ, МВС України -

ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА на припинення розшуку 

6. Указ Президента України № 252/2012 від 6 квітня 2012 р. «Про 

Комітет з питань реформування правоохоронних органів» виданий з метою 

усунення дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації їх 

структури і чисельності, чіткого визначення та розмежування компетенції цих 

органів, підготовки узгоджених пропозицій щодо їх подальшого комплексного 

реформування, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f379176n39.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f379176n39.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f379176n40.doc
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f379176n40.doc
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щодо забезпечення прав і свобод людини, відповідно до п.28 ч.1 ст.106 

Конституції України постановив утворити Комітет з питань реформування 

правоохоронних органів як консультативно-дорадчий орган при Президентові 

України та затвердити Положення про Комітет з питань реформування 

правоохоронних органів (додається); персональний склад Комітету з питань 

реформування правоохоронних органів (додається). 

Положення про Комітет з питань реформування правоохоронних органів 

1. Комітет з питань реформування правоохоронних органів (далі - 

Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 

2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями Комітету є: 

- аналізування стану протидії та боротьби зі злочинністю, системи 

організації, координації та результатів діяльності правоохоронних органів, 

рівня кваліфікації, стану підготовки і відповідності керівників правоохоронних 

органів, визначення їх готовності протидіяти викликам і загрозам національній 

безпеці України; 

- вивчення і аналіз структури та досвіду діяльності правоохоронних 

органів іноземних держав; 

- підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і 

стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи 

правоохоронних органів України, структури і чисельності, організації 

діяльності таких органів, усунення дублювання повноважень, чіткого 

визначення та розмежування їх компетенції; 

- організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з 

удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, з питань 

координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, 

захисту прав і свобод громадян, своєчасного виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України. 

4. Комітет для виконання покладених на нього основних завдань має 

право: 

- одержувати в установленому порядку від центральних органів 

виконавчої влади та інших державних органів статистичні дані, інформацію, 

довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до 

його компетенції; 

- розглядати стан виконання відповідних програм, проектів, планів, 

заходів у правоохоронній сфері; 

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних 

органів виконавчої влади; 

- утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в 

установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для 

розгляду питань, що належать до його компетенції; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2152#n2152
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2152#n2152
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252/2012#n11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252/2012#n11#n11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252/2012#n49#n49
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252/2012#n49#n49
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- організовувати наради з питань, вирішення яких віднесено до його 

повноважень. 

5. Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших 

членів Комітету. 

Головою Комітету є Президент України. 

Виконавчим секретарем Комітету є за посадою Секретар Ради 

національної безпеки і оборони України. 

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за 

поданням виконавчого секретаря Комітету. 

6. Голова Комітету: 

- здійснює керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його 

роботи та головує на засіданнях Комітету; 

- затверджує за поданням виконавчого секретаря Комітету склад робочих 

та експертних груп у разі їх створення. 

7. Виконавчий секретар Комітету: 

- забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи 

Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій 

членів Комітету; 

- готує та подає на затвердження Голові Комітету пропозиції щодо 

створення і складу робочих та експертних груп; 

- скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету; 

- затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності робочих 

та експертних груп, координує їх роботу; 

- здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом, та 

інформує Президента України про стан їх виконання; 

- персонально відповідає за організацію роботи Комітету; 

- у разі відсутності Голови Комітету головує на його засіданнях; 

- виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання. 

8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за 

потреби, але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість 

його членів. 

9. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування 

більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого 

на засіданні є вирішальним. 

Прийняті Комітетом рішення оформляються протоколами і є 

обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої 

влади. 

10. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи створених ним 

робочих та експертних груп здійснюється Національним інститутом 

стратегічних досліджень. 

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення 

діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і 

оборони України. 
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6. Указом Президента України від 6 квітня 2012 р. № 252/2012 

затверджено Склад Комітету з питань реформування правоохоронних органів 

на чолі з Президентом країни. 

Необідно зазначити, що з 2015 року Україна призупинила співпрацю з 

країнами СНД у правоохоронній сфері, пояснивши це агресією Росії на 

території частини Донецької  Луганської областей. 

Питання: чи сприятиме такий підхід у покрашенні криміногенної 

ситуації в країні? Відповідь – негативна. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, ми зясували, що основними напрямами взаємодії у 

протидії злочинності є наступні: взаємодія у боротьбі зі злочинністю в цілому, 

за окремими її напрямами та надання правоової допомоги у кримінальних 

справах (розкриття, розслідування, розшук та ін.). 

Взаємодія України з іншими країнами, у т.ч. з країнами СНД у протидії 

злочинності здійснюється: на підставі двосторонніх та багатосторонніх 

відомчих договорів, конвенцій; міжнародні угоди передбачають напрями та 

форми співробітництва; для прикордонних ОВС передбачений спрощений 

процес співробітництва; національні відомчі нормативні акти мають певну 

неузгодженість з міжнародними угодами. 
 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Кримінологічна координація у протидії злочинності – це спільна 

діяльність різних правоохоронних органів, державних органів і недержавних 

структур, спрямована на здійснення налагодженої та ефективної роботи у 

попередженні злочинності в цілому та за окремими напрямами.  

2. Кримінологічна взаємлдія – це діяльність, спрямована на узгодження 

дій різних правоохоронних органів у здійсненні захлдів по боротьбі зі 

злочинністю та при проведенні окремих спільних заходів, спрямованих на 

боротьбу з певними видами злочинів, пошуком та затриманням злочинців, 

обліком злочинів та осіб, які їх вчинили тощо. 

3. Метою координації та взаємодії є підвищення ефективності діяльності 

всіх державних структур у протидії злочинності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 
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1. Сутність та зміст завдання та види координації органів поліції у протидії 

злочинності. 

2. Завдання, форми та рівні взаємодії підрозділів патрульної поліції у протидії 

злочинності. 

3. Поняття, завдання та види правових актів, що регулюють питання 

координації та взаємодії діяльності підрозділів поліції та патрульної поліції і 

слідчих підрозділів у протидії злочинності. 

 
 

 

ТТЕЕММАА  №№  99..  КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ 

ЗЛОЧИНІВ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ ТА В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

Рекомендована література 

Вступ 

1. Поняття і значення координації у протидії злочинності. 

2. Принципи координації дій правоохоронних органів у протидії злочинності. 

3. Правова основа координації та взаємодії органів поліції з іншими 

правоохоронними органами у протидії злочинності. 

4. Координація профілактики злочинів в органах поліції.  

5. Взаємодія органів поліції у боротьбі зі злочинністю. 

Висновки 
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29. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки : 

Рішення колегії Міністерства внутрішніх справ України № 17км/1 від 25.07.2008 р. 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc.  

30. Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки : 

Рішення колегії Міністерства внутрішніх справ України № 17км/1 від 25.07.2008 р. 

[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc.  

31. План заходів МВС України на 2011 р. із забезпечення виконання Указу 

Президента України від 12.01.2011 р. №24/2011 «Про план заходів із виконання обов’язку та 
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України від 06.04.2011 р. 

32. План заходів МВС щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року, 

затвердженого розпорядженням МВС України від 18.02.2010 р. №94. 

33. Про затвердження системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України на 

основі нових критеріїв: Наказ МВС України від 25.05.2010 р. № 197. 
 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: формування теоретичних знань, спрямованих на 

з’ясування і засвоєння курсантами понять координації та взаємодії 

правоохоронних органів та органів поліції і їх підрозділів у попередженні 

злочинів. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо законодавчих актів та змісту координації діяльності 

правоохоронних органів і зокрема, органів поліції у протидії, запобіганні 

(попередженні) злочинів, поняття координації та її зміст, форми та суб’єкти 

координації протидії злочинності в Україні і світі, складання програм та планів 

запобігання злочинів і їх значення та використання при здійсненні оперативно-

службової і професійної діяльності органів поліції. 

 

Ключові слова: координація діяльності по протидії злочинності, 

координація запобігання (попередження) злочинів в правоохоронних органах та 

в системі МВС України, програма запобігання злочинності, план запобігання 

кримінальних правопорушень та злочинів в межах адміністративно-

територіальної одиниці, значення програм запобігання злочинів для 

працівників поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь слухача після вивчення теми: знати поняття та 

зміст правових актів з питань координації протидії злочинів, види форм та 

суб’єктів у координації запобігання злочинів, законодавчі та нормативні акти, 

що регламентують діяльність органів поліції у запобіганні (попередженні, 

профілактиці) злочинів; вміти координувати діяльність різних суб’єктів 

запобігання злочинів на адміністративно-територіальній одиниці; вміти 

складати плани з попередження злочинів на території обслуговування в цілому 

та по окремих напрямках. 

 

ВСТУП 

Одним із проявів суспільного життя є злочинність, яка впродовж окремих 

відрізків часу змінюється і видозмінюється як за своєю кримінальною сутністю, 

так і у соціально-політичному розумінні. Щоб надійно протистояти цьому 

явищу, передбачити можливі його прояви, необхідно чітко розподіляти функції 

діяльності різних правоохоронних органів та координувати їх діяльність у 

протидії злочинності за окремими напрямками, котрі для них є спільними або 

спорідненими та в цілому. 

Кримінологічна координація у протидії злочинності – це не самоціль, а 

лише вихідний етап для вироблення єдиної кримінологічної політики і 
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здійснення планування та узгодження процесу боротьби зі злочинністю, 

здійснюваного різними суб’єктами за різними напрямками. 

 

ПИТАННЯ І. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ У 

ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Координація (лат. – узгодження, співпідпорядкування, приведення у 

відповідність понять, дій, функцій і т.ін.). Координувати – означає узгоджувати. 

В юридичній літературі термін «координація» використовується тоді, 

коли мова іде про взаємоузгоджень спільну діяльність різних органів та 

організацій, котрі приймають участь у боротьбі зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями. 

Значення координації дій правоохоронних та інших органів полягає у 

тому, що вона дозволяє об’єднати їх зусилля у справі попередження злочинів і 

на цій основі добиватися більших результатів у більш стислі терміни і з 

меншими витратами сил. Координація сприяє створенню єдиного фронту 

боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями, що є необхідною умовою 

успіху. 

Термін «координація» за своїм змістом близький до терміну «взаємодія», 

який визначає взаємозв’язок, взаємопідтримку. В юридичній літературі поняття 

«взаємодія» досить чітко не сформульовано. Однак, дане поняття 

використовується тоді, коли мова іде про взаємоузгоджень діяльність різних 

органів та організацій у боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. 

В літературі було висловлено думку, що взаємодія – більш широке 

поняття, ніж координація, і охоплює всі форми зв’язків між суб’єктами 

боротьби зі злочинністю, що мають загальні цілі та завдання. 

Ми вважаємо, що відношення координації та взаємодії не однозначні за 

своїм змістом. При відносинах взаємодії обидві сторони повинні організовувати 

данні відносини і тому у кожному конкретному випадку мова іде про роль 

організатора взаємодії. Така роль може виконуватися то одним, то іншим 

органом в різних ситуаціях. Відносини взаємодії суб’єктів профілактики 

правопорушень можна виразити формулою:  

С     С  
При відносинах координації одна із сторін є організатором даних 

відносин, а інша, хоча і повинна вступати у відносини координації, але 

організовувати їх не зобов’язана. Відносини координації можуть бути виражені 

формулою 

С     О  
С – організатор координації, і в цьому розумінні суб’єкт управління, а О – 

об’єкт управлінської діяльності. 

Так, на наш погляд, відрізняються поняття «координація» та «взаємодія» 

як види відносин між суб’єктами профілактики злочинів та інших 

правопорушень. Разом із тим, відносини координації не слід змішувати з 
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відносинами субординації. Останні існують між керівниками та підлеглими і 

характеризуються розпорядливістю та виконавством, керівництвом та 

підпорядкуванням. Зміст відносин субординації полягає у тому, що керівник на 

основі існуючого правового статусу та нормативного акту визначає цілі, 

завдання, обов’язки підлеглого, а останній повинен чітко виконувати ці 

приписи. Координатор та інші суб’єкти координації не пов’язані між собою 

відносинами підлеглості. Відносини координації складаються між різними 

органами та відомствами одного рівня та спрямовані на досягнення 

узгодженості їх дій з метою успішного вирішення задач, поставлених перед 

ними. 

На основі викладеного можна зробити висновок про те, що єдність дій 

суб’єктів профілактики забезпечується, з одного боку, взаємодією самих 

суб’єктів профілактики, а з іншого – координуючою діяльністю органів та 

організацій, на які такий обов’язок покладений чинними законодавством. 

В літературі і на практиці розрізняють декілька видів координації. 

Першим та всеохоплюючим видом координації є адміністративно-

територіальна координація, посередництвом якої забезпечується узгодженість 

дій всіх суб’єктів протидії та попередження злочинів, що функціонують на 

певній території. Даний вид координації складається із трьох рівнів: 

республіканського, регіонального та місцевого. На кожному рівні функціонує 

орган, який організовує координацію, і складається з представників 

взаємодіючих суб’єктів боротьби зі злочинністю. Дана система координації як в 

теоретичному, так і в практичному розумінні перебуває в стадії розвитку, що 

обумовлює необхідність розгляду її окремих найбільш важливих аспектів. 

Важлива роль у становленні та розвитку в Україні інституту 

адміністративно-територіальної координації належить Указу Президента 

України від 18 червня 1993 р. № 218/АЗ «Про Координаційний комітет з питань 

боротьби зі злочинністю». Через деякий час Указом Президента України від 26 

листопада 1993 р. даний орган було перейменовано в Координаційний комітет 

по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2016 році створено 

Національне агентство боротьби з корупцією України (НАБУ).  

У відповідності з чинним законодаством на НАБУ покладено виконання 

наступних завдань: 

- здійснення координації роботи правоохоронних органів та інших 

державних установ у сфері боротьби з корупцією; 

- організація контролю за виконанням державними органами 

законодавства з питань боротьби з корупцією; 

- об’єднання зусиль державних органів та громадськості для 

попередження злочинів; 

- підготовка пропозицій відносно змін законодавства з питань боротьби з 

корупцією. 

Для розв’язання вказаних завдань агенство наділено досить широкими 

повноваженнями: 

- заслуховувати доповіді міністрів, інших керівників з питань боротьби з 

корупцією та приймати по них рішення; 
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- давати обов’язкові для всіх суб’єктів рекомендації про усунення причин 

та умов, що сприяли злочинним проявам; 

- доручати органам або створеним комісіям проведення перевірок з 

дотримання різними суб’єктами фінансово-облікової дисципліни; 

- передавати матеріали в органи прокуратури для вирішення питання про 

притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності; 

- ставити питання про відповідальність службових осіб за серйозні 

прорахунки та упущення у боротьбі з корупцією; 

- безперешкодно відвідувати об’єкти та знайомитися з матеріалами, що 

стосуються боротьби з корупцією; 

- формувати робочі групи для розробки пропозицій відносно 

удосконалення законодавства з питань боротьби з корупцією та охорони 

правопорядку. 

До складу агенства увійшли колишні працівники міліції, інших 

правоохоронних органів, юридичних наукових та навчальних закладів, інших 

установ. Агенство є органом, який стоїть над усіма відомствами, що приймають 

участь у боротьбі корупцією.  

Другим видом координації є координація, в рамках якої забезпечується 

узгодженість дій органів прокуратури, МВС, СБУ, державної податкової 

служби та інших правоохоронних органів, що приймають участь у боротьбі зі 

злочинністю та іншими правопорушеннями. Організовують координацію цього 

виду Генеральний прокурор України, прокурори областей та міст, районів. 

Об’єктивна потреба в узгодженості дій правоохоронних органів 

обумовлена особливою їх роллю у боротьбі зі злочинністю та попередженням 

правопорушень, наявністю у них загальних цілей та завдань в цій сфері. 

Генеральний прокурор України своїм наказом № 3 від 14 січня 2002 р. «Про 

удосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі 

злочинністю» визначив задачі прокурорів, підкреслив при цьому, що 

прокурорська координація діяльності правоохоронних органів є одним із 

важливих напрямків в роботі прокуратури. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

В юридичній літературі термін «координація» використовується тоді, 

коли мова іде про взаємоузгоджень спільну діяльність різних органів та 

організацій, котрі приймають участь у боротьбі зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями. 

Значення координації дій правоохоронних та інших органів полягає у 

тому, що вона дозволяє об’єднати їх зусилля у справі попередження злочинів і 

на цій основі добиватися більших результатів у більш стислі терміни і з 

меншими витратами сил. Координація сприяє створенню єдиного фронту 

боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями, що є необхідною умовою 

успіху. 

Єдність дій суб’єктів профілактики забезпечується, з одного боку, 

взаємодією самих суб’єктів профілактики, а з іншого – координуючою 

діяльністю органів та організацій, на які такий обов’язок покладений чинними 
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законодавством. 

ПИТАННЯ 2. ПРИНЦИПИ КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Немає потреби доказувати, яке важливе значення мають рішення 

координаційних нарад для забезпечення єдності дій правоохоронних органів у 

сфері протидії злочинності. Однак, організуюче значення вони мають лише 

тоді, коли відповідають вимогам, що до них пред’являються. 

Перш за все, рішення, що приймаються, повинні бути спрямовані на 

досягнення найбільш важливих профілактичних цілей та завдань. Націленість 

рішень на досягнення другорядних завдань профілактики злочинів призводить 

до мінімального позитивного результату при значних витратах людських, 

матеріальних та інших ресурсів. образно кажучи, відбувається «стрельба из 

пушек по воробьям». 

Істотною умовою ефективності рішень, що приймаються 

координаційними нарадами, є їх конструктивність. На жаль, більшість рішень 

таких нарад мають поверховий характер, не містять в собі конкретних 

пропозицій по досягненню профілактичних цілей і завдань, що, відповідно, 

зводить нанівець їх організаційну роль у сфері протидії злочинності. 

Поширеним недоліком є також те, що рішення координаційних нарад 

часто містять у собі пропозиції, реалізація яких тягне за собою зміщення 

компетенції правоохоронних органів. Необхідно підкреслити, що в процесі 

узгодженої діяльності по досягненню загальних цілей та завдань правоохоронні 

органи діють в межах своєї компетенції, використовують при цьому притаманні 

їм форми та методи профілактичної роботи. 

Привертає увагу і те, що багато рішень нарад сформульовані більш 

категорично, а інколи, - таким чином, що вони звучать як наказ вищестоящого 

органу. У зв’язку із цим необхідно підкреслити, що рішення, які приймаються 

координаційними нарадами, мають рекомендаційний характер, і тут 

неприпустима повелительна форма. Випадки, коли такі документи 

формулюються у формі наказу, слід розглядати, як необґрунтовані спроби 

координаційної наради привласнити собі право керівного органу, який стоїть 

над органами прокуратури, внутрішніх справ, податкової міліції, суду, що 

суперечить принципам та задачам координації. Зазначене не означає, що 

фактичне виконання рішень координаційних нарад у кожному конкретному 

випадку залежить від точки зору того або іншого правоохоронного органу. 

Навпаки, спільно прийняті правоохоронними органами рішення є для 

виконавців такими ж обов’язковими, як і заходи відомчих планів. Невизнання 

цього на практиці зводить практично на нівець зусилля прокурорів та 

керівників інших органів по узгодженню дій у сфері боротьби зі злочинністю. 

Важливою умовою ефективності рішень координаційних нарад є їх 

узгодженість з раніше прийнятими рішеннями правоохоронних органів та 

інших органів (державних та недержавних) у сфері профілактики злочинів. В 

іншому випадку реалізація їх ускладнюється, і мета може не бути досягнута. 

Більше того, рішення координаційних нарад, що суперечать раніше прийнятим 
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рішенням з цих питань, які суперечать або ідуть у розріз з раніше прийнятими, 

практично дезорганізують профілактичну роботу. 

Відзначені недоліки в роботі координаційних нарад правоохоронних 

органів є одночасно і основними напрямами удосконалення координації 

діяльності правоохоронних органів. Важливу роль в усуненні цих недоліків 

можуть и повинні відігравати прокурори, які активно виконують свої обов’язки 

по координації діяльності правоохоронних органів (координація дій слідчих 

груп по розслідуванню багатоепізодних, серійних, резонансних злочинів). 

Стосовно організації та проведення координаційних нарад обов’язки прокурора 

полягають, на наш погляд, у тому, щоб: 

- спільно з керівниками інших правоохоронних органів визначити коло 

питань, що вимагають свого розв’язання на координаційній нараді;  

- по узгодженню з керівниками інших органів скликати координаційні 

наради; 

- керує роботою по підготовці питань, що виносяться на обговорення 

координаційної наради; 

- підводить підсумки роботи координаційної наради; 

- спільно з керівниками інших правоохоронних органів формулює 

рішення координаційної наради. 

Важливе координаційне навантаження має робота прокурора по 

контролю за реалізацією рішень координаційних нарад. Ми поділяємо точку 

зору, що контроль за виконанням тієї частини узгоджених заходів, що 

виконуються кожним органом самостійно, повинні здійснювати керівники цих 

органів. Разом із тим, контроль за виконанням прийнятого народою рішення в 

цілому здійснює прокурор. 

Заслуговує уваги той факт, що практика, коли початок координаційної 

наради пов'язаний зі звітуванням керівників правоохоронних органів про хід 

виконання раніше поставлених завдань. При цьому є можливість висловити 

зауваження стосовно потреб у коригуванні раніше прийнятих рішень, їх зміні у 

зв’язку із змінами оперативної обстановки чи криміногенної ситуації, а також 

вказати на необхідність залучення певних категорій спеціалістів для досягнення 

остаточної мети прийнятого рішення (при розслідуванні кримінальної справи, 

по якій необхідно проведення не лише криміналістичних, а й 

мистецькознавчих, літературних експертиз, - залучення відповідних експертів, 

філологів, перекладачів). В сукупності з іншою інформацією, яка завжди 

присутня в прокуратурі у зв’язку із здійсненням нею функції нагляду, прокурор 

може об’єктивно оцінити стан роботи по виконанню того чи іншого рішення 

координаційної наради  і при необхідності внести корективи в цю роботу. 

Єдність дій суб’єктів боротьби зі злочинністю забезпечується, з одного 

боку, взаємодією між собою самих правоохоронних органів, на які покладено 

виконання певних завдань; а з іншого – організаційною роботою прокуратури. 

В рамках координаційної функції прокурор організовує: 

- спільні узагальнення практики правоохоронних органів по боротьбі зі 

злочинністю в цілому та за окремими її напрямками (з організованою, 

терористичної спрямованості, зовнішньоекономічною і т.ін.); 
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- проводить координаційні наради працівників правоохоронних органів; 

- організовує контроль за виконанням спільних заходів; 

- приймає заходи по узгодженості дій різних правоохоронних органів, 

залучених до виконання спільних завдань по боротьбі зі злочинністю. 

Координуюча роль прокурора не зменшує значення інших 

правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, не ставить їх в залежність і 

під контроль прокуратури. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Координація здійснюється на основі: 

- дотримання законності; 

- рівності всіх учасників координації у постановці питань, вселенні 

пропозицій, розробці рекомендацій та заходів; 

- самостійності кожного учасника взаємодії (кожного правоохоронного 

чи іншого органу) в межах наданих йому законодавством України повноважень 

при виконанні узгоджених рішень, рекомендацій та заходів; 

- відповідальності керівників кожного правоохоронного органу за 

виконання узгоджених на координаційній нараді заходів. 

 

ПИТАННЯ 3. ПРАВОВА ОСНОВА КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ 

ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У 

ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

 

Правову основу координації та взаємодії різних правоохоронних органів з 

початку створення єдиного спільного координуючого органу, який координував 

діяльність по боротьбі зі злочинністю, стали наступні: 

1. Указ Президента України «Про підвищення ефективності діяльності 

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю» від 13 травня 2003 р. (Указ втратив чинність на підставі Указу 

Президента № 208/2005 від 08.02.2005) (Із змінами, внесеними згідно з Указами 

Президента № 1210/2003 від 24.10.2003, № 362/2004 від 24.03.2004, № 512/2004 

від 11.05.2004, № 1012/2004 від 27.08.2004). Даний Указ був спрямований на 

забезпечення більш результативної і скоординованої роботи центральних та 

місцевих органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції і 

організованій злочинності, підвищення ролі та відповідальності зазначених 

органів за виконання завдань із зміцнення законності і правопорядку. Ним було 

затверджено персональний склад Координаційного комітету по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю та затверджено Положення про 

Координаційний комітет по  

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Крім того, передбачено 

створення в АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських 

державних адміністраціях координаційних комітетів по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю.  

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президентові України (далі - Координаційний комітет) є 

дорадчим органом, утвореним з метою сприяння Президентові України в 
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реалізації його конституційних повноважень із забезпечення національної 

безпеки шляхом координації діяльності всіх державних органів, на які 

покладено обов'язки щодо ведення боротьби з організованою злочинністю і  

корупцією. Основними завданнями Координаційного комітету були: 

розроблення і подання Президентові України пропозицій щодо пріоритетних 

напрямів єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією і 

організованою злочинністю, здійснення контролю за реалізацією заходів, 

спрямованих на таку боротьбу.  

У 2015 році було створено Національне агентство боротьби з корупцією 

(НАБУ) який виконує наступні завдання: 

1) координує здійснення заходів, що проводяться державними органами, 

які беруть участь у боротьбі з корупцією;  

2) розробляє рекомендації щодо стратегії і тактики боротьби з  

корупцією;  

3) організовує співробітництво з питань боротьби з корупцією з 

відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;  

4) готує та вносить на розгляд Президента України щорічні і спеціальні 

доповіді (інформації) про стан, основні напрями і результати боротьби з 

корупцією в Україні;  

5) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, Радою національної безпеки і оборони 

України, органами виконавчої влади у вирішенні завдань щодо зміцнення 

законності та правопорядку в державі;  

6) керує Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з 

корупцією;  

7) надає методичну допомогу координаційним комітетам по боротьбі з 

корупцією при обласних, Київській міських державних адміністраціях в їх 

діяльності;  

8) інформує населення про заходи, що вживаються Президентом України 

щодо боротьби з корупцією.  

Для виконання покладених завдань НАБУ має право:  

1) вивчати, аналізувати і перевіряти за дорученням Президента України 

стан додержання і виконання міністерствами, іншими центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, 

підприємствами, установами, організаціями (незалежно від підпорядкованості 

та форми власності) Конституції та законів України, інших нормативно-

правових актів та своїх рішень;  

2) утворювати робочі групи для проведення перевірок стану виконання 

законодавства з питань, віднесених до його компетенції, розроблення 

відповідних пропозицій та рекомендацій, включати до їх складу спеціалістів 

міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

правоохоронних органів, наукових установ і навчальних закладів (за 

погодженням з їх керівниками);  

3) доручати правоохоронним і державним органам, що мають контрольні 

повноваження, проведення перевірок стану додержання і виконання 
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законодавства з питань, віднесених до його компетенції, в державних органах, 

на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від підпорядкованості 

та форми власності);  

4) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти керівників 

міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

правоохоронних органів про стан додержання і виконання ними вимог 

законодавства щодо боротьби з корупцією;  

5) надавати за дорученням Президента України міністерствам, іншим 

центральним та місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, 

керівникам і службовим особам підприємств, установ та організацій (незалежно 

від підпорядкованості та форми власності) обов'язкові для розгляду 

рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і 

правопорушень;  

6) вносити Президентові України пропозиції про притягнення посадових 

осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків 

щодо запобігання корупції, іншим порушенням законодавства;  

7) одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів, підприємств, 

установ, організацій (незалежно від підпорядкованості та форми власності) 

інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань;  

8) доводити до відома керівників міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів результати 

перевірок стану додержання і виконання законодавства України, указів і 

розпоряджень Президента України, рішень Координаційного комітету з питань 

боротьби з корупцією, брати участь у розгляді ними зазначених питань;  

9) засновувати в установленому порядку друкований орган. 

Координаційний комітет під час здійснення своїх повноважень не може 

втручатися в оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, 

діяльність органів прокуратури і судів.  

Агенство утворюється у складі голови, секретаря та членів.  

Персональний склад затверджується Президентом України. Основною 

організаційною формою діяльності агенства є засідання. У засіданнях можуть 

брати участь Голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією, Ген.прокурор України, начальник управління 

Ген.прокуратури України по нагляду за виконанням законів спеціальними 

підрозділами по боротьбі зі злочинністю. Рішення НАБУ, прийняті в межах 

його компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і 

посадовими особами, яким вони адресовані.  

2. Указ Президента України «Про деякі питання організації діяльності 

Ради національної безпеки і оборони України» № 208/2005 від 8 лютого 2005 р. 

(Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 1084/2006 від 

15.12.2006). Який було прийнято з метою забезпечення належного вирішення 

питань національної безпеки і оборони держави, виконання Президентом 

України конституційних повноважень у цій сфері, Закону України "Про Раду  
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національної безпеки і оборони України". Цим Указом було ліквідовано 

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 

при Президентові України, передавши його функції, фінансове та матеріально-

технічне забезпечення Раді національної безпеки і оборони України.  

3. Постанова ВРУ «Про комітети Верховної Ради України сьомого 

скликання» прийнята у січні 2013 р., в якій передбачено створення Комітету з 

питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Комітету з питань 

верховенства права та правосуддя; Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності; Комітету з питань національної 

безпеки і оборони; Комітету з питань податкової та митної політики; Комітету з 

питань правової політики; Комітету з питань верховенства права та правосуддя. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: При розгляді питання 

правової основи діяльності правоохоронних органів та органів поліції зокрема, 

у протидії злочинності, ми зясували, що правову основі вказаної діяльності 

складають правові акти трьох рівнів: загальнодержавні (концепції, закони, 

постанови, програми, розпорядження Верховної Ради, Кабінету Міністрів 

України, міждержавні угоди, конвенції, рішення, протоколи). відомчі (що 

приймаються кожним правоохоронним органом окремо або спільні); місцеві 

(програми, плани, рішення, що приймаються на рівні регіону, міста, району). 

 

ПИТАННЯ 4. КООРДИНАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ В 

ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ 

Координація діяльності органів поліції у заємодії з іншими 

правоохоронними органами здійснюється з метою протидії злочинності. Однак, 

це дуже загальна мета координаційної діяльності. Її можна поділити на декілька 

основних напрямів, що було здійснено у попередніх питання лекції. Ми 

розглянемо далі напрями діяльності, передбачені з більш конкретизованими 

цілями, а саме: з метою попередження окремих видів злочинності (найбільш 

небезпечних), розшуку злочинців, обліку злочинів та осіб, які їх вчинили. 

Так, наступними нормативними актами передбачено спільну діяльність 

органів поліції та інших правоохоронних органів України у попередженні 

наступних видів злочинності: 

1. Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між 

урядами держав-учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва про 

співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою (Протокол 

затверджено Постановою КМ №1091 від 17.12.2008). Ним передбачено, що 

Уряди держав - членів Організації Чорноморського Економічного 

Співробітництва (ОЧЕС): Азербайджанської Республіки, Республіки Албанія, 

Республіки Болгарія, Республіки Вірменія, Грецької Республіки, Грузії, 

Республіки Молдова, Російської Федерації, Румунії, Сербії і Чорногорії, 

Турецької Республіки, України (далі - Сторони), - будучи Договірними 

Сторонами Угоди між урядами держав - учасниць Чорноморського 

Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, 

зокрема організованою, підписаної в Керкірі 2 жовтня 1998 р. (далі - Угода 

ОЧЕС);  
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дотримуючися положень Статуту ОЧЕС, Стамбульської  

декларації самміту, присвяченого 10-й річниці заснування ОЧЕС, Заяви П'ятого 

засідання Ради міністрів закордонних справ держав - членів ОЧЕС від 26 

жовтня 2001 р., а також Заяви Ради міністрів закордонних справ держав - членів 

ОЧЕС про внесок ОЧЕС у забезпечення безпеки та стабільності від 25 червня 

2004 р., які суворо засуджують міжнародний тероризм як світову загрозу 

мирові та безпеці;  

усвідомлюючи те, що тероризм у всіх його формах та проявах становить 

серйозну загрозу міжнародному мирові та безпеці, політичній, економічній та 

соціальній стабільності Сторін, їхній територіальній цілісності й безпеці держав 

- членів ОЧЕС, а також розвиткові дружніх і добросусідських відносин, 

двосторонньому й багатосторонньому співробітництву між державами 

Чорноморського регіону;  

беручи до уваги положення документів ООН про боротьбу з тероризмом 

та повністю підтримуючи резолюції Ради Безпеки в цій  

сфері, зокрема резолюцію 1373;  

наголошуючи на тому, що боротьба з тероризмом повинна вестися з 

повним дотриманням принципу верховенства права й прав людини;  

підтверджуючи свою однозначну підтримку загальновизнаних принципів 

міжнародного права;  

домовилися про таке:  

Стаття 1. Для цілей цього Додаткового протоколу тероризм означає ті  

злочини, які зазначено в конвенціях і протоколах ООН про боротьбу  

з тероризмом.  

Стаття 2. Сторони співробітничають у запобіганні актам тероризму, 

виявленні, припиненні, викритті й розслідуванні їх на підставі Угоди ОЧЕС та 

цього Додаткового протоколу та відповідно до національного законодавства, а 

також міжнародних зобов'язань своїх держав.  

Стаття 3. 1. Сторони визначають компетентний(-і) орган(-и) та (або) 

онтактний(-і) пункт(-и), через який(-і) забезпечується безпосередній зв'язок.  

2. Кожна Сторона подає до Депозитарію перелік назв та координати 

свого(-їх) компетентного(-их) органу(-ів) і контактного(-их) пункту(-ів) 

протягом двомісячного періоду після набрання чинності цим Додатковим 

протоколом для цієї Сторони. Сторони інформують Депозитарій про будь-які 

зміни в цьому переліку.  

Стаття 4. 1. Для виконання цього Додаткового протоколу Сторони 

взаємодіють згідно зі ст.5 Угоди ОЧЕС і Додатковим протоколом до Угоди 

ОЧЕС, підписаним у Києві 15 березня 2002 р.  

2. Якщо необхідно, Сторони можуть створювати лінії термінового зв'язку, 

проводити регулярні або позачергові зустрічі та консультації.  

Стаття 5. У рамках Угоди ОЧЕС та цього Додаткового протоколу 

Сторони здійснюють обмін інформацією, яка становить взаємний інтерес, 

зокрема про:  

a) акти тероризму, сплановані й спрямовані проти керівництва держави, 

осіб, які знаходяться під міжнародним захистом, членів дипломатичних місій і 
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консульств, працівників міжнародних міжурядових організацій, проти осіб, які 

беруть участь у державних візитах, а також у національних (міжнародних) 

заходах, та проти інших посадових осіб і цивільних службовців;  

b) терористичні організації, групи та осіб, які становлять загрозу для їхніх 

держав, а також про контакти між такими терористичними організаціями, 

групами та особами;  

c) спроби здійснення терористичних актів й інші дії, спрямовані проти 

суверенітету й територіальної цілісності держав Сторін;  

d) акти тероризму та загрози вчинення таких актів на території держав 

Сторін проти економічних, технічних та екологічних об'єктів, а також дуже 

важливих споруд й обладнання;  

e) терористичні організації та групи, які діють на території держав 

Сторін, їхню тактику й методи, керівників, членів, а також осіб, які причетні до 

діяльності таких груп або організацій або підтримують її;  

f) організації та установи, які надають підтримку тероризму, механізми, 

масштаби та напрями такої підтримки;  

g) незаконну торгівлю зброєю, зокрема боєприпасами, вибуховими 

речовинами та пристроями, ядерними та радіоактивними матеріалами та їхніми 

джерелами, хімічною та біологічною зброєю та їхніми складовими, що 

здійснюється організованими кримінальними угрупованнями та особами, про 

канали, які використовуються для їхнього нелегального перевезення 

територією держав Сторін;  

h) виявлені та гадані джерела й канали надання фінансової, матеріально-

технічної або інших видів матеріальної підтримки терористичним організаціям 

і групам;  

i) практику та законодавство, що стосуються протидії тероризму.  

Стаття 6. Сторони розробляють і здійснюють тісне співробітництво, 

зокрема в питаннях:  

a) боротьби з підготовкою та здійсненням актів тероризму, а також 

забезпеченням терористів будь-якою формою підтримки, у т.ч. фінансовою;  

b) відмови надання безпечного притулку тим, хто фінансує, планує, 

підтримує або здійснює акти тероризму;  

c) розкриття та ліквідації місць, де здійснюється навчання терористів, 

планування та підготовка актів тероризму, якщо надано конкретні докази;  

d) запобігання пересуванню та ліквідації маршрутів руху терористів і 

терористичних груп;  

e) виявлення та ідентифікації структур, які використовуються 

терористичними групами або організаціями для приховування їхньої 

діяльності;  

f) недопущення, викриття та припинення фінансової підтримки, 

постачання зброї та боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, ядерних і 

радіоактивних матеріалів та їхніх джерел, хімічної та біологічної зброї та їхніх 

складових, а також надання будь-якої допомоги будь-яким особам й 

організаціям стосовно планування, підготовки та здійснення актів тероризму.  

Сторони інформують одна одну про результати спільних дій.  
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Стаття 7. Сторони вживають усіх необхідних заходів для недопущення 

підготовки актів тероризму на території своїх держав, коли ці акти тероризму 

повинні бути вчинені на території держав інших Сторін, а також для відмови в 

наданні притулку тим, хто планував здійснення актів тероризму, сприяв такому 

здійсненню чи брав у ньому участь.  

Стаття 8. Сторони можуть співробітничати для поліпшення реалізації 

цього Додаткового протоколу в таких формах:  

a) освіти, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;  

b) обміну інформацією та досвідом стосовно використання науково-

технічних методів проведення кримінально-правових досліджень;  

c) проведення спільних навчань, семінарів, консультацій та наукових 

досліджень;  

d) обміну відповідними даними стосовно внутрішнього законодавства, 

аналітичними та статистичними даними;  

e) та інших напрямах, передбачених Угодою ОЧЕС.  

Стаття 9. 1. Інформації та документам, отриманим відповідно до цього 

Додаткового протоколу, Сторона, що запитує, надає такий самий рівень 

конфіденційності, який застосовується до інформації запитуваної Сторони.  

2. Інформація та документи, отримані відповідно до цього Додаткового 

протоколу, а також інформація про методи розслідування й тактику 

застосування спеціального обладнання та (або) матеріалів не повинні 

передаватися третій стороні без попереднього дозволу Сторони, що їх надала.  

3. Інформація або результати виконання запиту, отримані від іншої 

Сторони на підставі цього Додаткового протоколу, не можуть бути використані 

для цілей, інших, ніж ті, для яких вони були запитані або надані, без 

попереднього письмового дозволу Сторони, що їх надала.  

4. Надання та захист таємної інформації здійснюються Сторонами згідно 

з їхнім національним законодавством та (або) відповідними міжнародними 

угодами.  

5. Без шкоди для відповідних міжнародних зобов'язань держав - членів 

ОЧЕС, які є Сторонами Угоди ОЧЕС та цього Додаткового протоколу, особові 

дані, отримані відповідно до цього Додаткового протоколу, матимуть захист, 

принаймні еквівалентний тому, який забезпечений Стороною, що їх надала.  

Стаття 10. Кожна Сторона самостійно покриває витрати, які виникають у 

ході виконання цього Додаткового протоколу, якщо не буде прийнято іншого 

спільного рішення в кожному конкретному випадку.  

Стаття 11. Для забезпечення співробітництва в рамках цього 

Додаткового протоколу Сторони користуються англійською мовою під час 

письмових процедур, англійською та російською мовами під час усних 

процедур, якщо Сторонами не досягнуто іншої домовленості.  

Стаття 12. 1. Виконання цього Додаткового протоколу здійснюється з 

отриманням законодавства держави кожної Сторони.  

2. Цей Додатковий протокол не перешкоджає виконанню інших 

міжнародних зобов'язань держав Сторін.  
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3. Спірні питання, які можуть виникати у зв'язку з тлумаченням або 

застосуванням цього Додаткового протоколу, вирішуються відповідними 

Сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів згідно з 

відповідними нормами міжнародного права.  

Стаття 13. 1. Постійний міжнародний секретаріат ОЧЕС (PERMIS) є 

Депозитарієм цього Додаткового протоколу.  

2. Оригінал цього Додаткового протоколу в єдиному примірнику 

англійською мовою передається для зберігання до Постійного міжнародного 

секретаріату ОЧЕС, який надішле засвідчену копію кожній Стороні.  

3. Постійний міжнародний секретаріат ОЧЕС повідомляє державам - 

членам ОЧЕС про:  

a) кожний акт підписання;  

b) подання кожної ратифікаційної грамоти, кожного документа про 

прийняття, затвердження або приєднання;  

c) кожну дату набрання чинності цим Додатковим протоколом відповідно 

до статті 15 цього Додаткового протоколу;  

d) будь-яку іншу дію або документ-повідомлення, які стосуються цього 

Додаткового протоколу.  

Стаття 14. 1. Цей Додатковий протокол відкритий для підписання будь-

якою державою - членом ОЧЕС.  

2. Держава, яка підписала цей Додатковий протокол, не може стати його 

стороною, якщо вона не є стороною Угоди ОЧЕС.  

3. Цей Додатковий протокол підлягає ратифікації, затвердженню, 

прийняттю або приєднанню.  

4. Ратифікаційні грамоти, документи про затвердження, прийняття або 

приєднання передаються для зберігання до Депозитарію.  

Стаття 15. 1. Цей Додатковий протокол набирає чинності на 30-й день з 

дати отримання Депозитарієм третьої ратифікаційної грамоти чи документа про 

схвалення, затвердження або приєднання.  

2. Для кожної Сторони, яка ратифікує, приймає, затверджує або 

приєднується до цього Додаткового протоколу після набрання ним чинності, 

цей Додатковий протокол набирає чинності на 30-й день з дати передачі цією 

Стороною її відповідних документів для зберігання до Депозитарію.  

Стаття 16. 1. Кожна Сторона може пропонувати внести зміни й 

доповнення до цього Додаткового протоколу.  

2. Такі зміни й доповнення приймаються після згоди всіх Сторін та 

набирають чинності згідно з п.п.3 та 4 ст.14 й ст.15 цього Додаткового 

протоколу.  

Стаття 17. Кожна Сторона може вийти із цього Додаткового протоколу 

або денонсувати його шляхом надіслання офіційного повідомлення Постійному 

міжнародному секретаріату ОЧЕС. Вихід або денонсація набирають чинності 

через 3 місяці з дати, коли Постійний  

міжнародний секретаріат ОЧЕС отримав повідомлення про вихід або  

денонсацію.  
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На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те 

вповноважені, підписали цей Додатковий протокол.  

Учинено в Афінах (Греція) 3 грудня 2004 р. в одному примірнику 

англійською мовою.  

2. Договір між КМУ, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю (Договір затверджено Постановою 

КМ № 1665 від 08.11.2000) Дата підписання: 06.07.1999 р. Дата затвердження 

Україною: 08.11.2000 р. Дата набрання чинності для України: 05.04.2001 р. 

Сторони, висловлюючи прагнення своїх держав до розвитку й 

поглиблення дружніх, добросусідських відносин,  

- надаючи важливого значення міжнародному співробітництву в галузі 

боротьби зі злочинністю й забезпечення надійного захисту прав і свобода 

громадян, у тому числі на регіональному рівні,  

- будучи впевненими в тому, що таке співробітництво є складовою 

частиною зусиль європейських держав, спрямованих у цьому напрямку, й 

демонструє волю їхніх країн стосовно інтеграції до європейських структур,  

- дотримуючись міжнародних зобов'язань та національних законодавств в 

цій галузі,  

- керуючись положеннями Меморандуму Президентів Республіки 

Молдова, Румунії і України про співробітництво у боротьбі зі злочинністю від 

22 жовтня 1998 р.,  

- відзначаючи, що національна й міжнародна злочинність у всіх її формах 

становить серйозну загрозу здоров'ю, безпеці й добробуту людей, а також 

підриває економічні, культурні й політичні підвалини суспільства,  

- усвідомлюючи необхідність прийняття на регіональному рівні спільних 

узгоджених заходів, спрямованих на попередження злочинності,  

домовилися про таке:  

Стаття 1. Сфери співробітництва  

1. Сторони будуть співпрацювати та надавати взаємну допомогу в 

попередженні й розкритті злочинів, виявленні осіб, які вчинили злочини, 

передовсім в таких напрямках:  

1.1. боротьба з організованою злочинністю та корупцією;  

1.2. боротьба з тероризмом;  

1.3. боротьба з незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухових та 

токсичних речовин, радіоактивних матеріалів;  

1.4. боротьба з незаконним виробництвом, набуттям, зберіганням й 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також 

незаконною торгівлею ними;  

1.5. боротьба з фальшивомонетництвом і розповсюдженням фальшивих 

грошей;  

1.6. боротьба з підробленням, незаконним виготовленням, внесенням змін 

і розповсюдженням цінних паперів і офіційних документів, а також їх 

використанням;  

1.7. боротьба зі злочинами в сфері економіки, в тому числі з ухиленням 

від сплати податків, незаконними міжнародними операціями з валютними 
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цінностями, незаконними фінансовими й експортними операціями, легалізацією 

незаконних доходів;  

1.8. боротьба з контрабандою;  

1.9. боротьба з насильницькими злочинами проти життя, здоров'я, 

свободи, гідності особи й проти власності;  

1.10. розшук зниклих безвісти, ідентифікація невідомих осіб, а також 

неопізнаних трупів;  

1.11. боротьба з посяганнями на інтелектуальну власність;  

1.12. розшук осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, а також осіб, які 

ухиляються від кримінальної відповідальності або відбування покарання;  

1.13. боротьба із злочинами, пов'язаними з незаконним обігом предметів, 

що належать до культурної та історичної спадщини, витворів мистецтва, 

коштовних каменів та металів, а також інших коштовностей;  

1.14. боротьба з розкраданням та незаконним обігом автотранспортних 

засобів, а також підробкою документів на них;  

1.15. боротьба з торгівлею людьми, проституцією, експлуатацією дітей з 

сексуальними намірами;  

1.16. боротьба з нелегальною міграцією;  

1.17. боротьба з комп'ютерними злочинами;  

1.18. боротьба з екологічними злочинами;  

1.19. забезпечення безпеки на транспорті та безпеки дорожнього руху, 

супроводження та охорона цінних та спеціальних вантажів.  

2. За взаємною згодою Сторони будуть співпрацювати і в інших сферах, 

які становлять спільний інтерес, пов'язаних з предметом цього Договору.  

Стаття 2. Форми співпраці  

1. Співпраця буде здійснюватися шляхом:  

1.1. обміну інформацією в сферах, зазначених у статті 1 цього Договору;  

1.2. обміну інформацією та досвідом у сфері боротьби зі злочинністю, в 

тому числі й шляхом проведення консультацій, нарад, семінарів та курсів з 

навчання;  

1.3. обміну національними правовими актами, статистичними даними, 

результатами наукових досліджень, брошурами та публікаціями;  

1.4. планування та здійснення скоординованих дій у боротьбі із 

злочинністю з дотриманням національних законодавств держав Сторін;  

1.5. виконання офіційних запитів;  

1.6. здійснення в межах національних законодавств інших необхідних 

заходів для реалізації цієї угоди.  

2. Співробітники компетентних органів однієї сторони можуть бути 

делеговані на територію іншої сторони з метою сприяння її компетентним 

органам у виконанні відповідних запитів.  

3. Сприяння компетентним органам іншої держави в період делегування з 

метою, зазначеною в ч.2 цієї статті, може бути надано в формі:  

3.1. надання інформації про злочин та осіб, підозрюваних у скоєнні 

злочину;  
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3.2. присутності під час проведення окремих оперативно-розшукових 

заходів із дотриманням законодавства країни перебування;  

3.3. присутності під час здійснення слідчих дій, що проводяться в межах 

надання правової допомоги.  

4. Працівники правоохоронних органів, які надають сприяння відповідно 

до ч.2 цієї статті, не мають права самостійно проводити оперативно-розшукові 

та слідчі дії.  

Стаття 3. Компетентні органи  

1. Співпраця здійснюється через компетентні органи Сторін згідно з 

положеннями цього Договору, міжнародними зобов'язаннями і з отриманням 

національного законодавства.  

2. Співпрацю при виконанні завдань, які випливають із змісту цього 

Договору, здійснюють уповноважені компетентні органи Сторін:  

з української сторони: МВС, Генпрокуратура, СБУ, Держкомітет в 

справах охорони державного кордону України, Держ.податкова інспекція 

України, Держмитна служба України.  

з молдовської сторони: МВС, Генпрокуратура, Міністерство національної 

безпеки, Департамент митного контролю;  

з румунської сторони: МВС, Ministerul Public (Генпрокуратура), 

Румунська служба інформації, Служба зовнішньої інформації, Головне митне 

управління Міністерства фінансів;  

3. Компетентні органи Сторін зносяться одна з одною через свої 

центральні та територіальні підрозділи, якщо не буде визначено іншого 

порядку зносин, визначають прямі канали зв'язку, контактні пункти та, за 

необхідності, обмінюються офіцерами зв'язку та представниками.  

4. Компетентні органи Сторін з метою реалізації цього Договору можуть 

укладати протоколи, створювати спільні робочі групи, проводити зустрічі 

експертів, спеціалістів, розробляти та проводити скоординовані заходи. 

Протоколи можуть бути підписані територіальними підрозділами, зокрема 

прикордонними.  

Стаття 4. Запит щодо надання допомоги  

1. Співпраця в межах цього Договору здійснюється на підставі офіційних 

запитів щодо надання допомоги компетентних органів зацікавлених Сторін або 

за їхньою ініціативою.  

2. Запит щодо надання допомоги направляється в письмовій формі. У 

невідкладних випадках запити можуть передаватися в усній формі, але вони 

мають бути терміново (не пізніше 1 доби) підтверджені письмово.  

3. Якщо виникає сумнів щодо справжності або змісту запиту щодо 

надання допомоги, може бути запитано його підтвердження.  

4. Запит щодо надання допомоги повинен бути належним чином 

оформлений та мати такі реквізити:  

а) назва органу, що запитує;  

б) назва органу, який запитують;  

в) викладення справи по суті;  

г) зазначення мети та обґрунтування запиту;  
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д) зміст допомоги, яку запитують.  

5. Тією мірою, якою це необхідно та можливо, запит також містить:  

5.1. імена та прізвища, призвіська, громадянство осіб, що мають стосунок 

до справи, дату та місце їхнього народження, місце помешкання та місце 

перебування, вид діяльності;  

5.2. назва та місце перебування юридичних осіб, що мають стосунок до 

справи;  

5.3. описання діянь або подій, а по кримінальних справах - кваліфікація 

діянь згідно із законодавством держави Сторони, що запитує, і текст закону, 

який застосовується, а також тексти інших норм, що мають суттєве значення 

для надання допомоги;  

5.4. перелік запитань, на які необхідно отримати відповідь;  

5.5. описання особливого порядку, якого необхідно дотримуватися при 

виконанні запиту, та обґрунтування цієї необхідності;  

5.6. будь-яку іншу інформацію, котра може бути корисна для полегшення 

виконання запиту.  

Стаття 5. Виконання запиту  

1. Компетентний орган Сторони, яку запитують, вживає всіх необхідних 

заходів для забезпечення оперативного виконання запиту.  

2. У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або частково, 

якщо Сторона, що запитує, вважає, що його виконання може зашкодити 

суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам її 

держави, або входить у протиріччя з національним законодавством чи 

міжнародними зобов'язаннями її держави.  

3. У виконанні запиту може бути відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з 

яким надійшов запит, не є правопорушенням згідно із законодавством, чинним 

у державі Сторони, яку запитують.  

4. Сторона, яка запитує, письмово повідомляється про повне або часткове 

відмовлення у виконанні запиту із зазначенням причин відмовлення.  

5. Якщо виконання запиту не належить до компетенції органу, який 

отримав запит, цей орган терміново повідомляє про це Сторону, що запитує, і 

на її прохання передає цей запит до компетентного органу.  

6. Сторона, яку запитують, має право запитати додаткові відомості, 

необхідні для належного виконання запиту.  

7. Сторона, яку запитують, за наявності прохання компетентного органу 

Сторони, що запитує, вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення 

конфіденційності запиту. Компетентний орган Сторони, яку запитують, у 

випадку неможливості виконання запиту без збереження його 

конфіденційності, інформує про це компетентний орган Сторони, яку 

запитують, який вирішує, чи варто виконувати запит на таких умовах.  

8. Сторона, яку запитують, може звернутися до Сторони, що запитує, з 

проханням про те, щоб результати виконання запиту, отримані відповідно до 

цієї Угоди, не розголошувалися або використовувалися лише на умовах, котрі 

можуть бути нею обумовлені. Якщо Сторона, що запитує, приймає результати 

виконання запиту на таких умовах, вона повинна дотримуватися цих умов.  
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9. Матеріали та інформація, отримані відповідно до положень цього 

Договору, можуть передаватися іншій державі лише за погодженням із 

Стороною, яка їх передала.  

Стаття 6. Робочі зустрічі  

Представники Сторін або компетентні органи на центральному та 

територіальному рівнях будуть, за необхідності, але не рідше, ніж 1 раз на рік, 

проводити робочі зустрічі та консультації з метою розгляду питань зміцнення 

та підвищення ефективності співпраці на підставі цього Договору.  

Стаття 7. Витрати  

1. Сторони самостійно несуть витрати, які будуть виникати в ході 

виконання цього Договору на їхній території, якщо в кожному конкретному 

випадку не буде погоджений інший порядок згідно з діючим законодавством 

відповідної держави.  

2. Сторони можуть надавати одна одній безоплатну допомогу, 

враховуючи обладнання та матеріали, необхідні для рішення конкретних 

завдань в боротьбі зі злочинністю в рамках діючих законів кожної держави.  

Стаття 8. Мови, що використовуються  

При реалізації цього Договору Сторони будуть користуватися 

українською, румунською та російською мовами.  

Стаття 9. Стосунок до інших міжнародних угод  

Цей Договір не зачіпає зобов'язань Сторін по інших міжнародних угодах 

та умовах, учасниками яких вони є.  

Стаття 10. Набуття чинності Договором та припинення його дії  

1. Цей Договір укладається на невизначений термін. Договір набуває 

чинності з дня отримання депозитарієм останнього повідомлення Сторін про 

виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею 

чинності.  

2. Кожна із Сторін може припинити дію цього Договору, письмово 

повідомивши про свій намір депозитарія не пізніше, ніж за шість місяців до 

передбачуваної дати.  

Стаття 11. Заключні положення  

1. До цього Договору після набуття ним чинності за згодою всіх Сторін 

можуть приєднатися інші країни шляхом передачі депозитарієві документів про 

таке приєднання. Для країни, що приєднується, Договір набуває чинності через 

30 днів від дня отримання депозитарієм повідомлення про приєднання і за 

умови відсутності заперечень щодо цього Сторін, які беруть в ньому участь.  

2. За взаємною згодою Сторін в текст Договору можуть бути внесені 

зміни та доповнення. Текст поправок приймається до підпису через 6 місяців 

після розповсюдження його депозитарієм між Сторонами, якщо останні не 

висловлять своїх заперечень.  

3. Депозитарієм цього Договору є Кабінет Міністрів України.  

Здійснено в м.Києві 6 липня 1999 р. в 3-х примірниках, кожний 

українською, румунською та російською мовами, при цьому всі тексти є 

автентичними. За умови виникнення розбіжностей при тлумаченні положень 

цього Договору, текст російською мовою буде мати перевагу.  
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3. Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та 

Генеральною прокуратурою Російської Федерації (Дата підписання: 15.09.2010 

р. Дата набрання чинності для України: 15.09.2010 р.). Генеральна прокуратура 

України та Генеральна прокуратура Російської Федерації, які далі іменуються 

Сторонами,  

ґрунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права і 

міждержавних договорів,  

надаючи особливого значення зусиллям, спрямованим на захист прав і 

свобод людини,  

визнаючи важливість зміцнення і подальшого розвитку співробітництва 

між органами прокуратури в боротьбі зі злочинністю, особливо в її 

організованих, транснаціональних формах,  

виходячи із взаємного прагнення Сторін розвивати взаємодію з питань, 

які становлять взаємний інтерес, найбільш ефективним способом,  

досягли взаєморозуміння про нижчевикладене:  

Стаття 1. Сторони здійснюють співробітництво у відповідності до даної 

Угоди, діючи в межах своєї компетенції при дотриманні законодавства і 

міжнародних договорів своїх держав.  

Стаття 2. 1. Сторони здійснюють співробітництво в наступних основних 

напрямках:  

- забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина;  

- боротьба зі злочинністю, в тому числі в її організованих формах, 

тероризмом, корупцією, торгівлею людьми та людськими органами, 

незаконним обігом зброї, наркотичних засобів і психотропних речовин, 

злочинами у сфері економіки та високих технологій (кіберзлочинністю), а 

також іншими видами злочинів, що становлять підвищену загрозу для 

суспільства;  

- організація та забезпечення виконання міжнародних договорів про 

видачу, правову допомогу та правові відносини в кримінальних справах;  

- пересилання матеріалів прокурорсько-слідчої діяльності, в тому числі 

архівних;  

- підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для органів і установ 

прокуратури;  

- науково-дослідницька діяльність з питань, які становлять взаємний 

інтерес.  

2. Взаємодія з питань видачі та надання правової допомоги в 

кримінальних справах здійснюється в порядку, передбаченому міжнародними 

договорами, учасниками яких є Україна та Російська Федерація.  

Стаття 3. З метою виконання положень ст.ст.1 та 2 даної Угоди  

співробітництво Сторін здійснюється, зокрема, в наступних формах:  

- обмін інформацією з питань діяльності Сторін, в т.ч. про тенденції 

злочинності та в сфері захисту прав і свобод людини та громадянина;  

- проведення робочих зустрічей з правових питань, в т.ч. на етапах 

підготовки та розгляду конкретних запитів про видачу та правову допомогу в 

кримінальних справах;  



 166 

- проведення консультацій з питань, які становлять взаємний інтерес, в 

т.ч., які виносяться для обговорення міжнародних організацій і форумів;  

- обмін законодавчими та іншими нормативними правовими актами, а 

також відомчими виданнями та методичними матеріалами;  

- обмін досвідом роботи, в т.ч. шляхом проведення ознайомчих візитів, 

стажувань і семінарів;  

- проведення дослідчих перевірок, розгляд і вирішення заяв та 

повідомлень фізичних і юридичних осіб;  

- проведення спільних наукових досліджень, наукових і науково-

практичних конференцій, підготовка наукових публікацій;  

- взаємодія в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для органів і 

установ прокуратури, в т.ч. шляхом проведення лекцій і семінарів, спільної 

підготовки навчальних видань;  

- обмін на взаємовигідній основі навчальною літературою та науковими 

виданнями.  

Стаття 4. Дана Угода не перешкоджає Сторонам у визначенні та 

розвитку інших взаємоприйнятних напрямків і форм співробітництва при 

дотриманні умов, передбачених ст.1 даної Угоди.  

Стаття 5. 1. Співробітництво в рамках даної Угоди здійснюється на 

підставі запитів про надання сприяння (надалі - запитів) зацікавленої Сторони, 

в т.ч., з ініціативи Сторони, яка вважає, що запропоноване сприяння чи 

спільний захід становить інтерес для іншої Сторони.  

2. Запит скеровується в письмовій формі, однак у невідкладних випадках 

він може передаватися усно за умови обов'язкового наступного його 

підтвердження письмово протягом 3 днів, в т.ч. з використанням технічних 

засобів передачі тексту.  

Стаття 6. 1. Запитувана Сторона вживає всіх необхідних заходів для  

забезпечення швидкого та якомога більш повного виконання запиту.  

Під час виконання запиту застосовується законодавство держави 

запитуваної Сторони.  

Запитуюча Сторона негайно повідомляється про обставини, які 

перешкоджають виконанню запиту чи суттєво затримують його виконання.  

2. Запитувана Сторона вправі витребувати додаткові відомості, необхідні, 

на її думку, для належного виконання запиту.  

3. Запитувана Сторона в якомога стислі терміни інформує запитуючу 

Сторону про результати виконання запиту.  

Стаття 7. У виконанні запиту відмовляється повністю або частково, якщо 

запитувана Сторона вважає, що його виконання може спричинити шкоду 

суверенітету, безпеці чи іншим суттєвим інтересам її держави або  

суперечить законодавству чи міжнародним зобов'язанням її держави.  

Про причини такої відмови письмово інформується запитуюча Сторона.  

Стаття 8. 1. Кожна із Сторін вживає необхідних заходів для забезпечення 

конфіденційності інформації та документів, отриманих від іншої Сторони в 

рамках даної Угоди та наданих за умови дотримання  

конфіденційності.  
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2. Кожна Сторона у відповідності до законодавства її держави забезпечує 

таку ступінь конфіденційності, про яку просить інша Сторона.  

3. Інформація та документи, отримані від запитуваної Сторони, можуть 

бути використані для інших цілей, окрім тих, для яких вони були запитані, 

тільки за попередньою згодою Сторони, яка їх надала.  

Стаття 9. 1. Координація заходів із співробітництва Сторін в рамках  

даної Угоди покладається на наступні структурні підрозділи Сторін, які можуть 

зноситися між собою безпосередньо.  

2. У випадку зміни вищевказаних структурних підрозділів, Сторони 

негайно повідомляють одна одну про це.  

Стаття 10. Представники Сторін за необхідності проводять робочі 

зустрічі та консультації з метою розгляду питань зміцнення та підвищення  

ефективності співробітництва на підставі даної Угоди.  

Стаття 11. Сторони самостійно несуть витрати, які виникають в ході  

виконання даної Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде 

погоджено іншого порядку.  

Стаття 12. Документи, які направляються у відповідності до даної Угоди, 

супроводжуються перекладом на мову держави Сторони, якій вони  

адресовані, якщо не буде досягнуто домовленостей про інше.  

Стаття 13. Положення даної Угоди не зачіпають прав і зобов'язань 

Сторін, які випливають із міжнародних договорів, учасниками яких є Україна  

та Російська Федерація.  

Стаття 14. Розбіжності, які можуть виникати у зв'язку із тлумаченням та 

застосуванням даної Угоди, вирішуються шляхом консультацій і  

переговорів між Сторонами.  

Стаття 15. За ініціативи кожної Сторони до даної Угоди можуть бути 

внесені зміни, які оформляються окремими протоколами.  

Стаття 16. 1. Дана Угода укладається на невизначений строк і 

застосовуватиметься з дня її підписання.  

2. Дана Угода припиняє застосовуватися через 60 днів з дати отримання 

однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про наміри 

припинити її застосування.  

3. Припинення застосування даної Угоди не тягне за собою припинення 

зобов'язань, які виникли для Сторін в період її застосування, якщо Сторони не 

домовляться про інше.  

4. З моменту початку застосування даної Угоди припиняє свою дію Угода 

між Генпрокуратурою України та прокуратурою Російської Федерації про 

правову допомогу та співробітництво, підписана в Москві 21 травня 1993 р.  

Вчинено в Москве 15 вересня 2010 р. в 2 примірниках, кожен 

українською та російською мовами. Обидва тексти є автентичними.  

4. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Мальта 

про співробітництво у сфері правоохоронної діяльності (Угоду затверджено 

Постановою КМ № 64 від 04.02.2009 р.)(Дата підписання: 09.07.2008 р. Дата 

затвердження Україною: 04.02.2009 р. Дата набрання чинності для України: 

18.04.2009 р.). 
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Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Мальта, далі -  

"Сторони",  

- беручи до уваги очевидну необхідність співробітництва з метою 

ефективного запобігання та припинення розвитку міжнародної організованої 

злочинності, незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів,  

- визнаючи важливість посилення співробітництва в галузі боротьби з 

тероризмом,  

- прагнучи визначити та вдосконалити рівень співробітництва між 

правоохоронними органами України та правоохоронними органами Республіки 

Мальта,  

- поважаючи права і свободи населення держав Сторін, дотримуючись 

міжнародних зобов'язань та національного законодавства держав Сторін,  

- базуючись на принципах справедливості та верховенства права,  

домовились про наступне:  

Стаття 1. Мета Угоди  

Метою Угоди є зміцнення двостороннього співробітництва між 

правоохоронними органами держав Сторін з метою попередження, виявлення, 

розслідування і розкриття злочинів, зокрема шляхом обміну оперативною 

інформацією відповідно до національного законодавства держав Сторін та 

підтримання постійних контактів між компетентними органами на всіх 

відповідних рівнях.  

Стаття 2. Напрями співробітництва  

1. Співробітництво між компетентними органами держав Сторін у сфері 

боротьби зі злочинністю, особливо з її організованими формами, здійснюється 

за такими напрямками:  

a) боротьба зі злочинами проти життя, здоров'я, свободи, гідності особи 

та власності;  

b) боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю;  

c) боротьба з торгівлею людьми та незаконною міграцією;  

d) боротьба з розповсюдженням порнографічної продукції у всесвітній 

електронній мережі Інтернет;  

e) боротьба з незаконними діями, пов'язаними з працевлаштуванням 

громадян за кордоном;  

f) боротьба з незаконними діями, пов'язаними зі зброєю, боєприпасами, 

вибуховими, отруйними речовинами і радіоактивними матеріалами;  

g) боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних 

речовин;  

h) боротьба зі злочинами у сфері економіки, у т.ч. у сфері оподаткування, 

легалізації (відмивання) доходів отриманих від злочинної діяльності, 

підроблення грошей, документів та цінних паперів;  

i) боротьба з контрабандою товарів та/або інших предметів;  

j) боротьба зі злочинами, об'єктом яких є культурні та історичні цінності;  
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k) боротьба зі злочинами у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж і мереж електрозв'язку;  

 l) боротьба зі злочинами проти власності, зокрема з незаконним трафіком 

дорогоцінного каміння і пов'язаними з цим незаконними операціями.  

2. Згідно з цією Угодою компетентним органам держав Сторін не 

дозволяється співробітничати в політичній, військовій та фінансовій сферах, 

крім протидії злочинам, визначеним у п.1 цієї статті.  

Стаття 3. Застосування правових норм  

Згідно з цією Угодою співробітництво відбувається відповідно до 

національного законодавства держав Сторін з дотриманням норм міжнародного 

права.  

Стаття 4. Форми співробітництва  

Відповідно до цієї Угоди співробітництво між компетентними органами 

поширюється на такі сфери:  

a) обмін інформацією;  

b) узгодження дій;  

c) формування спільних експертних груп;  

d) стажування та навчання працівників правоохоронних органів, 

діяльність яких пов'язана зі сферою застосування даної Угоди;  

Стаття 5. Обмін інформацією  

Згідно з положеннями цієї Угоди Сторони, за своєю ініціативою або 

згідно запиту від іншої Сторони, відповідно до їхнього національного 

законодавства, організовують взаємний обмін інформацією стосовно:  

a) злочинів та осіб, що їх вчинили, осіб, причетних до вчинення злочину, 

умов та наслідків учинення злочину;  

b) об'єктів злочину, засобів і знарядь вчинення злочину та їх зразків;  

c) планування злочинних дій, особливо терористичних актів, 

спрямованих проти інтересів держав Сторін;  

d) запланованих спеціальних дій та операцій, які здійснюються в 

інтересах держав Сторін;  

e) законів та інших нормативно-правових актів та науково-технічної 

інформації з питань діяльності компетентних органів держав Сторін, 

результатів наукових досліджень, розробок і програм з актуальних проблем, що 

становлять взаємний інтерес держав Сторін;  

f) відомостей, зібраних компетентними органами, зокрема щодо нових 

видів злочинів;  

g) методик проведення та результатів наукових досліджень у сфері 

боротьби зі злочинністю;  

h) проведення заходів наукового характеру.  

i) осіб, які причетні або припускається, що причетні до організованої 

злочинності, а також які належать або припускається, що належать до 

кримінальних організацій;  
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j) осіб, які причетні або припускається, що причетні до транспортування, 

яке здійснюється при незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин та 

прекурсорів;  

k) найбільш доцільних засобів зв'язку для сприяння швидкому обміну 

інформацією стосовно організованої злочинності;  

l) можливих контактів між кримінальними об'єднаннями або 

організованими угрупованнями двох договірних Сторін;  

m) аналізу розвитку таких кримінальних контактів;  

n) оперативних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки аеропортів, 

морських портів, а також на забезпечення безпеки осіб та тих, хто є об'єктом 

будь-яких кримінальних дій.  

Стаття 6. Координація  

1. Компетентні органи держав Сторін застосовують заходи, необхідні для 

забезпечення на їх території узгоджених дій за напрямками:  

a) пошуку осіб і предметів, включаючи реалізацію заходів, спрямованих 

на виявлення та стягнення доходів, одержаних злочинним шляхом;  

b) реалізації спеціальних оперативно-розвідувальних методик, таких, як 

контрольовані поставки, спостереження і таємні операції;  

c) захисту свідків, потерпілих та інших осіб з метою відвернення загрози 

життю або іншої серйозної загрози, яка пов'язана з кримінальним 

переслідуванням;  

d) планування і реалізації спільних програм щодо запобігання 

злочинності.  

e) проведення спільних наукових досліджень у сфері боротьби зі 

злочинністю.  

2. Компетентні органи спільно вирішують питання стосовно фінансової 

компенсації витрат, які будуть виникати в ході виконання цієї Угоди.  

Стаття 7. Спільні органи  

Компетентні органи держав Сторін у разі потреби створюють змішані 

аналітичні команди, експертні групи, у яких працівники компетентних органів 

держав Сторін в якості експертів надають активну допомогу у формі 

консультацій.  

Стаття 8. Тренінги та навчання  

1. Сторони надають одна одній підтримку під час проведення тренінгів та 

навчань шляхом:  

a) участі в тренувальних курсах з вивчення офіційних мов держав Сторін 

або англійської мови;  

b) проведення спільних семінарів, тренувальних курсів;  

c) навчання спеціалістів;  

d) обміну експертами, методами навчання та досвідом проведення 

наукових досліджень;  

e) стажування фахівців та випуск наукової, навчально-методичної 

літератури за основними напрямками діяльності з метою їх упровадження в 

навчальний процес;  

f) участі експертів у проведенні занять.  
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2. Сторони забезпечують проведення на своїй території виставок новітніх 

розробок і досягнень у галузі технічних та інших засобів, що використовуються 

в боротьбі зі злочинністю.  

3. Крім того, Сторони сприяють поширенню досвіду і вмінь, набутих у 

сфері боротьби зі злочинністю, в інших формах.  

Стаття 9. Процедури та витрати  

1. Запит про інформацію, узгодження дій або іншу підтримку робиться в 

письмовій формі і повинен відображати мотиви, підстави та обґрунтування 

такого запиту. У разі потреби запити пересилаються факсом або електронною 

поштою, тільки у випадках, коли в змісті запиту не відображено секретних 

даних.  

2. Компетентні органи держав Сторін можуть інформувати один одного 

про незвичайні справи без запиту відповідної інформації у випадку, якщо ці 

справи можуть бути важливими в боротьбі проти існуючої загрози чинному 

правопорядку або в боротьбі проти і для попередження злочину.  

3. Компетентні органи відповідно до національного законодавства 

надають один одному пряму підтримку за умови, якщо запит про допомогу не 

належить до юрисдикції судових органів. Якщо компетентний орган, на адресу 

якого надійшов запит, не в змозі відповісти на нього, він передає запит іншому 

компетентному органу, що володіє запитуваною інформацією.  

4. Компетентні органи запитуваної Сторони відповідають на запит, 

визначений у п.1 цієї статті, у якомога стислі строки.  

Кожна зі Сторін може відхилити повністю або частково запит про 

допомогу, якщо вважає, що:  

- його виконання може загрожувати суверенітету, безпеці або іншим 

важливим інтересам держави;  

- запит суперечить національному законодавству або порушує 

зобов'язання, які Сторона взяла на себе за міжнародними договорами. Для того, 

щоб задовольнити запит, Сторони можуть обговорити умови, якими кожна зі 

Сторін обмежиться.  

5. Запитувана Сторона повинна протягом 30 діб у письмовій формі 

поінформувати іншу Сторону про результати виконання запиту або навести 

аргументи на користь повної або часткової відмови в його задоволенні. 

Сторона, яка запитує, компенсує витрати, пов'язані з виконанням своїх запитів, 

якщо це не стосується випадків, зазначених у п.2 ст.6 цієї Угоди.  

Стаття 10. Захист даних  

З метою захисту персональних даних, які взаємно передаються в межах 

співробітництва між Сторонами, як зазначено в рамках цієї Угоди, та згідно з 

національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями своїх держав 

Сторони дотримуються таких умов:  

a) дані про осіб, які не підлягають розголошенню та особисті дані можуть 

передаватися лише в разі крайньої потреби разом з іншими даними, що 

відносяться до компетенції компетентних органів держав Сторін;  

b) Сторона, яка отримала відомості, може ними користуватися з метою та 

за умов, визначених Стороною, яка їх надала;  
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c) зазначені відомості можуть використовуватися в інших цілях лише за 

письмовою згодою та згідно з умовами національного законодавства Сторони, 

яка їх надала;  

d) Сторона, яка отримала відомості, на прохання Сторони, що їх надала, 

подає інформацію про застосування отриманих відомостей і результатів, яких 

досягнуто за їхньою допомогою;  

e) відомості можуть використовуватись лише компетентними органами 

або іншими органами, призначеними державами Сторін для боротьби зі 

злочинністю. Список компетентних органів держави однієї із Сторін надається 

іншій Стороні. Передача відомостей до інших органів здійснюється лише за 

попередньою згодою Сторони, що передала відомості;  

f) Сторона, яка передає відомості, гарантує їх достовірність, а також 

з'ясовує, чи потрібна така передача і чи відповідає вона запланованим 

потребам. При цьому необхідно дотримуватись норм національного 

законодавства обох держав, які можуть обмежувати надання даних. Якщо 

пізніше виявиться, що передані відомості недостовірні або несанкціоновані, 

отримуюча Сторона повинна бути поінформована про це негайно і виправити 

помилку, а у випадку, якщо відомості не могли бути передані, знищити їх;  

g) Будь-якій особі, особисті дані якої передаються, на її запит, 

направлений компетентним органам влади Сторін, надається інформація про 

такі передані дані та їх цільове використання.  

Інформація, що надається особі, повинна відповідати національному 

законодавству Сторони при поданні запиту. Цей запит виконується лише після 

попередньої письмової згоди іншої Сторони.  

h) під час передачі відомостей Сторона, яка їх передає, може повідомити 

іншу Сторону про кінцевий термін їх знищення згідно з національним 

законодавством своєї держави. Незалежно від цього терміну відомості мають 

бути знищені, якщо вони вже не потрібні.  

Сторона, яка надала відомості, має бути поінформована про їх знищення 

та причини цього. У разі закінчення строку дії Угоди всі одержані відомості 

знищуються Сторонами негайно;  

i) Сторони повинні вести облік відомостей, які були передані, прийняті та 

знищені. Зокрема, йдеться про записи, що відображають мету передачі 

відомостей, хто саме залучався до цього процесу, причини знищення 

відомостей;  

j) відповідно до свого національного законодавства Сторона не може 

зняти з себе відповідальність у зв'язку з передачею неправильних або 

несанкціонованих відомостей. Якщо отримуюча Сторона змушена сплатити 

компенсацію за шкоду, завдану переданими неправильними або 

несанкціонованими відомостями, Сторона, яка їх передала, повинна сплатити 

отримуючій Стороні повну суму компенсації;  

k) Сторони зобов'язані забезпечити ефективний захист переданих 

відомостей від несанкціонованого доступу, необґрунтованих змін або 

розголошення.  

Стаття 11. Компетентні органи  
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1. З метою виконання даної Угоди до компетентних органів України 

належать: МВС; СБУ; Адміністрація Державної прикордонної служби; 

Держмитна служба; Державна податкова адміністрація;  

До компетентних органів Республіки Мальта належать: Міністерство 

юстиції та внутрішніх справ; Служба безпеки Мальти; Поліцейські підрозділи 

Мальти; Служба митного контролю; Департамент податкових зборів; Офіс 

генерального прокурора; Підрозділ з питань здійснення фінансової розвідки; 

Збройні сили Мальти.  

Компетентний орган однієї зі Сторін повинен безпосередньо і ефективно 

співпрацювати з відповідним компетентним органом іншої Сторони в межах їх 

компетенції.  

2. Компетентні органи протягом 30 днів з дати набрання чинності цією 

Угодою обміняються інформацією щодо контактних осіб, які будуть 

організовувати співробітництво в рамках виконання цієї Угоди.  

3. Компетентні органи повинні відразу повідомити один одного про будь-

які зміни у відомостях, переданих відповідно до умов п.п.1 і 2 цієї статті.  

Стаття 12. Мова співробітництва  

Якщо компетентні органи не домовляться про інше, співробітництво між 

Сторонами в рамках цієї Угоди має здійснюватися англійською мовою.  

Стаття 13. Зустріч експертів  

Спільні групи у складі офіційних представників компетентних органів 

держав Сторін мають періодично зустрічатись для підведення підсумків за 

результатами співробітництва, здійснених за даною Угодою, оцінки їх якості, 

обговорення нових стратегій, визначення, чи потрібне ще дане співробітництво, 

а також для розроблення напрямків його подальшого розвитку. Періодичність 

цих зустрічей буде визначатися Сторонами, виходячи з необхідності їх 

проведення.  

Стаття 14. Додаткові угоди  

З метою здійснення і розвитку співробітництва за умовами зазначеної 

Угоди компетентні органи держав Сторін можуть укладати інші додаткові 

угоди на базі і в рамках цієї Угоди.  

Стаття 15. Вплив на інші міжнародні договори  

Ця Угода не зачіпає зобов'язань, що випливають з інших міжнародних 

договорів, учасниками яких є будь-яка із держав Сторін.  

Стаття 16. Набрання чинності Угодою та строки її дії  

1. Ця Угода набуває чинності на шістдесятий день з моменту направлення 

останньої з Дипломатичних нот, якими Сторони інформують одна одну про 

виконання своїх внутрішніх законодавчих вимог щодо набуття Угодою 

чинності.  

2. Ця Угода укладається на невизначений строк і залишається чинною до 

першого дня шостого місяця з моменту, коли одна з Сторін повідомить іншу 

Сторону шляхом надання письмого повідомлення про свій намір припинити її 

дію.  

Стаття 17. Вирішення спорів  
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Будь-які спори щодо тлумачення та/або застосування положень цієї 

Угоди вирішуватимуться шляхом проведення консультацій та переговорів між 

Сторонами.  

Стаття 18. Прикінцеві положення  

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися 

зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складають 

її невід'ємну частину.  

Учинено в м.Києві 9 липня 2008 р. у 2 примірниках - українською та 

англійською мовами кожний, при цьому всі тексти є автентичними.  

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди 

переважну силу матиме текст англійською мовою.  

За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Мальта  (підпис) 

(підпис)  

5. Рекомендації парламентських слухань № 817-V від 22 березня 2007 р. 

"Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного 

насильства" (Затверджені Постановою ВРУ). Учасниці та учасники 

парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері 

попередження ґендерного насильства" (далі - учасниці та учасники 

парламентських слухань), які відбулися 21 листопада 2006 р., констатували, що 

на шляху забезпечення прав та основних свобод людини суттєвою перешкодою 

є насильство. Як правило, найбільше потерпають від насильства жінки.  

Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є насильство в сім'ї. 

Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на 

їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.  

Проблема подолання насильства над жінками з 1990-х років постійно 

перебуває в полі зору світової громадськості: було ухвалено Декларацію ООН 

про викорінення насильства щодо жінок (1993 рік), Конвенцію ООН про 

боротьбу з міжнародною організованою злочинністю та Протокол до неї про 

запобігання, припинення і покарання торгівлі людьми, зокрема жінками і 

дітьми (2000 рік), Пекінську декларацію і Платформу дій, прийняту в ході 4-ї 

Всесвітньої конференції з питань жінок (Пекін, 1995 рік) і Резолюцію про нові 

заходи й ініціативи, направлені на втілення в життя Декларації і Пекінської 

платформи дій, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН в рамках 23-го 

надзвичайного засідання (Нью-Йорк, 5-9 червня 2000 р.).  

Докладає багато зусиль у питанні боротьби з насильством над жінками і 

Рада Європи. Про це свідчить прийняття Комітетом міністрів низки 

рекомендацій державам - учасницям Ради Європи:  

Рекомендація N R(85) 4 про насильство в сім'ї, Рекомендація N R(91) 11 

про сексуальну експлуатацію, порнографію і проституцію, а також про 

торгівлю дітьми і підлітками, Рекомендація N R(93) 2 про медико-соціальні 

аспекти поганого поводження з дітьми, Рекомендація N R(2000) 11 про 

боротьбу з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації.  

За останні роки протидія насильству з боку європейського співтовариства 

вийшла на новий рівень. 30 квітня 2002 р. Комітетом міністрів була прийнята 
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Рекомендація (2002)5 щодо захисту жінок від насильства. Вона спрямована на 

мобілізацію зусиль країн - членів Ради Європи проти насильства щодо жінок.  

Зазначена Рекомендація тлумачить термін "насильство проти жінок" як 

акт ґендерного насильства, який призводить або може призвести до фізичної, 

сексуальної або психологічної шкоди або страждання жінок, включаючи 

загрозу таких дій, залякування, безпідставне позбавлення свободи, що 

виникають у приватному або публічному житті.  

Прийнявши у травні 2006 р. Резолюцію 1512 (2006) щодо об'єднання 

парламентів для подолання побутового насильства над жінками, Парламентська 

асамблея Ради Європи ініціювала проведення пан'європейської кампанії Ради 

Європи по боротьбі з насильством над жінками на рівні національних 

парламентів країн - учасниць.  

Парламентський вимір кампанії розпочався в листопаді 2006 р. і 

триватиме до березня 2008 р.  

Учасниці та учасники парламентських слухань підтримали ініціативу 

ПАРЄ та відзначили, що проведення цих слухань стало практичним кроком, 

який засвідчив приєднання нашої держави до пан'європейської кампанії Ради 

Європи проти насильства щодо жінок.  

Україна, виконуючи взяті на себе міжнародні зобов'язання, послідовно 

вживає заходів у напрямі подолання насильства над жінками. Останнє 

десятиріччя позначене суттєвими здобутками у формуванні законодавчої бази 

та інституційного механізму в цій сфері. Зокрема, 12 липня 1995 р. було 

прийнято Постанову Верховної Ради України "Про рекомендації учасників 

парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН "Про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", в якій прямо вказувалося на 

необхідність створення державних структур з надання кваліфікованої 

психолого-консультативної допомоги жінкам, які постраждали від насильства і 

зневаги в сім'ї. Зазначена Постанова активізувала процес виконання нашою 

державою Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок".  

Національний план дій на 1997-2000 рр. щодо поліпшення становища 

жінок і підвищення їх ролі у суспільстві та Національний план дій щодо 

поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у 

суспільстві на 2001-2005 рр. передбачали значну кількість заходів щодо 

подолання насильства в сім'ї та боротьби з торгівлею людьми.  

5 березня 1999 р.у було прийнято Постанову ВРУ "Про Декларацію про 

загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок", 14 березня 

2001 р. Постановою КМУ затверджено програму "Українська родина", що 

спрямовувалися на зміцнення інституту сім'ї, формування партнерських 

відносин в родині, рівного розподілу обов'язків між подружжям.  

Зусилля влади були зосереджені і в напрямі боротьби з торгівлею 

людьми, яка почала набувати загрозливих масштабів.  

Продаж жінок та примусова проституція є характерними проявами 

насильства і являють собою серйозні порушення основних прав людини. За 

останні роки наша держава вжила помітних заходів щодо боротьби з торгівлею 
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людьми. У 1999 р. КМУ було прийнято першу національну Програму 

запобігання торгівлі жінками і дітьми, у 2002 р. затверджено нову Комплексну 

програму протидії торгівлі людьми на 2002-2005 рр. Ці програми передбачили 

фінансові, управлінські та організаційні ресурси для адекватної протидії 

торгівлі людьми.  

Верховна Рада України в 2004 р. ратифікувала Конвенцію ООН по 

боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (Палермську 

Конвенцію) та додаткові протоколи до неї, зокрема Протокол про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї. У січні 2006 р. були ухвалені зміни до ст.149 КК України 

(торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), якими покарання за 

торгівлю людьми приведено у відповідність із Палермською Конвенцією. 

На думку учасниць та учасників парламентських слухань, знаковою 

подією стало ухвалення у 2001 р. Закону України "Про попередження 

насильства в сім'ї", який став першим серед країн Центральної і Східної Європи 

та СНД спеціальним законом у сфері боротьби з насильством над жінками. 

Прийняття цього Закону засвідчило, що протидія ґендерному насильству стала 

частиною державної політики.  

Разом з тим учасники та учасниці парламентських слухань наголосили, 

що діяльність з боку органів виконавчої влади у сфері попередження 

насильства в сім'ї потребує суттєвого вдосконалення.  

У значній частині регіонів України відсутні заклади для жертв насильства 

в сім'ї, зокрема кризові центри та центри медико-соціальної реабілітації жертв 

насильства в сім'ї; рівень соціальної реклами у сфері попередження насильства 

в сім'ї є низьким; потребує покращення інформаційно-просвітницька діяльність 

та роз'яснювальна робота; міжвідомча координація у питаннях попередження 

насильства в сім'ї є недостатньою; відсутня статистична звітність у цій сфері. 

Трапляються непоодинокі випадки відмов відповідних органів приймати заяви 

про вчинення насильства в сім'ї.  

За останні 3 роки (з 2015 року) кількість випадків торгівлі людьми значно 

зросла в Україні, і на цей час наша країна є поставщиком єивого товару в країни 

Азії та Європи. 

Практика застосування Закону України "Про попередження насильства в 

сім'ї" засвідчила, що він потребує вдосконалення. Існують проблеми 

ізолювання осіб, які вчинили насильство в сім'ї, від жертв цього насильства. 

Вимагають доопрацювання з урахуванням диференційованого підходу питання 

застосування санкцій за вчинення насильства в сім'ї та порушення вимог 

захисного припису.  

Стверджуючи, що насильство проти жінок у будь-яких його проявах є 

порушенням прав людини та основних свобод жінок, а також перешкоджає їх 

реалізації та призводить до дискримінації жіночої статі як в рамках суспільства, 

так і в сім'ї, висловлюючи занепокоєність, що насильство по відношенню до 

жінок у сім'ї та суспільстві, незалежно від його форми, продовжує зростати;  

- вважаючи, що боротьба з насильством щодо жінок повинна  

супроводжуватися терміновими та ефективними заходами з попередження, 



 177 

розслідування та покарання за усі форми насильства щодо жінок, включаючи 

насильство в сім'ї або родині, учасниці та учасники парламентських слухань 

"Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного 

насильства" звертаються до всіх посадових осіб, наділених владними 

повноваженнями,  

- демонструвати на власному прикладі повагу до прав жінок, не 

допускати самим, засуджувати і вживати всіх необхідних заходів щодо 

викорінення насильства проти жінок, надавати допомогу жертвам насильства;  

- гарантувати жінкам можливість повноцінного здійснення їх прав 

шляхом формування суспільства, яке поважає жінку, а також шляхом 

прийняття дієвих заходів з притягнення до відповідальності правопорушників і 

злочинців, які вчинили насильство щодо жінок;  

- забезпечити захист прав жінок з боку членів сім'ї, оскільки найбільш 

поширеним видом насильства над жінками є домашнє насильство,  

- і закликають всі органи державної влади України в рамках своєї 

компетенції долучитися до пан'європейської кампанії Ради Європи проти 

насильства щодо жінок та рекомендують:  

1. Верховній Раді України:  

1) вдосконалити законодавство з питань попередження насильства в сім'ї, 

зокрема щодо видів санкцій (запровадження альтернативних видів покарань, в 

т.ч. громадських робіт) по відношенню до осіб, які вчиняють насильство в сім'ї;  

2) організувати розміщення інформації щодо проведення парламентських 

заходів з питань попередження ґендерного насильства на веб-сайті Верховної 

Ради України та в газеті "Голос України";  

3) посилити парламентський контроль за дотриманням законодавства у 

сфері попередження ґендерного насильства.  

2. Кабінету Міністрів України:  

1) під час розробки проектів законів про Державний бюджет України на 

2008 р. та на наступні роки передбачати фінансування програм стосовно 

попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, збереження 

репродуктивного здоров'я нації, створення і функціонування мережі кризових 

центрів для жертв насильства в сім'ї, центрів медико-соціальної реабілітації 

жертв насильства в сім'ї та діяльності відповідних органів, які здійснюють 

заходи щодо попередження насильства в сім'ї;  

2) спрямувати діяльність відповідних органів виконавчої влади на 

виконання заходів з попередження ґендерного насильства, зокрема:  

- Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту - розробити 

комплекс заходів щодо реалізації на національному рівні кампанії Ради Європи 

по боротьбі з насильством проти жінок;  

- організувати видання державною мовою Рекомендації Rec(2002) 5 

Комітету міністрів Ради Європи та Пояснювальної записки до неї;  

- створити базу даних органів, установ та організацій, діяльність яких 

спрямована на попередження ґендерного насильства;  
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- забезпечити раннє виявлення сімей, в яких відбувається насильство або 

є реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких 

сімей;  

- розробити методику раннього виявлення дітей, які потерпають від 

насильства в сім'ї та поза сім'єю, здійснювати поетапне впровадження 

електронного банку даних щодо дітей, які потрапили у складні життєві 

ситуації;  

- залучати громадські організації до реалізації заходів з протидії 

насильству в сім'ї, підтримувати їх діяльність;  

- залучати чоловіків до активної участі у боротьбі зі всіма  

формами насильства проти жінок, включаючи насильство в сім'ї або родині;  

- узагальнювати практику застосування законодавства у сфері 

попередження насильства в сім'ї;  

- розробити та розповсюдити методичні рекомендації щодо організації 

роботи з попередження насильства в сім'ї;  

- підвищувати фаховий рівень спеціалістів, які працюють у сфері 

попередження насильства в сім'ї;  

- збирати та регулярно публікувати статистичну інформацію щодо  

поширеності насильства в сім'ї, а також про заходи, які вживаються щодо його 

попередження;  

- запровадити широкомасштабну інформаційну та роз'яснювальну роботу 

з метою підвищення рівня правової культури населення щодо проблем 

насильства в сім'ї;  

- МВС України - надати пріоритетного значення профілактиці та боротьбі 

з ґендерним насильством, включаючи торгівлю людьми та насильство у сім'ї 

або родині;  

- для збільшення дієвості заходів з попередження насильства в сім'ї, 

посилення захисту жертв такого насильства внести пропозиції щодо 

підвищення правового статусу дільничних інспекторів міліції;  

- забезпечувати оперативний розгляд звернень і повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї та вжити заходів щодо недопущення випадків 

відмови від реєстрації звернень про насильство в сім'ї;  

- підвищити рівень розслідування актів насильства щодо жінок; 

забезпечити особливу увагу до жертв насильства в сім'ї, які потерпають від 

його повторних проявів;  

- МОЗ України - забезпечити створення мережі центрів медико-

соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї;  

- ввести до навчальних програм у закладах базової середньої та вищої 

медичної освіти, післядипломної освіти курси з питань попередження 

насильства в сім'ї та допомоги його жертвам для медичних працівників усіх 

спеціальностей;  

МОН України - ввести до навчальних програм усіх закладів, що готують 

медичних, педагогічних працівників, психологів, юристів, правоохоронців, 

курси з питань попередження насильства в сім'ї та допомоги його жертвам;  
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- запровадити проведення тренінгів та семінарів з питань запобігання та 

протидії насильству в сім'ї у загальноосвітніх та ВНЗ;  

- Державного комітету статистики України - удосконалити систему 

державної статистичної звітності з питань попередження насильства в сім'ї;  

- Державного комітету телебачення і радіомовлення України - у межах 

державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм 

для державних потреб забезпечити систематичне висвітлення електронними 

засобами масової інформації питань попередження насильства в сім'ї та торгівлі 

людьми;  

- забезпечити на умовах державного замовлення виробництво і 

розміщення соціальної реклами щодо попередження ґендерного насильства;  

- передбачити видання на умовах державного замовлення літератури, яка 

сприятиме попередженню ґендерного насильства;  

- сприяти висвітленню у друкованих засобах масової інформації 

актуальних завдань держави у сфері попередження ґендерного насильства;  

- Ради міністрів АР Крим, обласних Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій - вживати відповідних заходів щодо 

попередження всіх форм насильства щодо жінок, зокрема насильства в сім'ї;  

- забезпечувати виконання регіональних програм, спрямованих на 

реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї.  

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:  
Таким чином, ми бачимо, що основними напрямками спільної 

діяльності не лише правоохоронних органів України, а й їх взаємодії та 

координації діяльності у сфері протидії злочинності здійснюється за 

наступними основними напрямами: боротьба з тероризмом, незаконним обігом 

наркотиків, гендерним насильством, розшуком осіб, які вчинили злочини та 

переховуються на територіях інших держав та забезпечення притягнення їх до 

кримінальної відповідальності та виконання відносно них покарання в тих 

країнах, громадянами яких вони є. 

 

ВИСНОВКИ ПО ТЕМІ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Кримінологічна координація у протидії злочинності – це спільна 

діяльність різних правоохоронних органів, державних органів і недержавних 

структур, спрямована на здійснення налагодженої та ефективної роботи у 

попередженні злочинності в цілому та за окремими напрямами.  

2. Кримінологічна взаємлдія – це діяльність, спрямована на узгодження 

дій різних правоохоронних органів у здійсненні заходів по боротьбі зі 

злочинністю та при проведенні окремих спільних заходів, спрямованих на 

боротьбу з певними видами злочинів, пошуком та затриманням злочинців, 

обліком злочинів та осіб, які їх вчинили тощо. 

3. Метою координації та взаємодії є підвищення ефективності діяльності 

всіх державних структур у протидії злочинності. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ: 
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1. Сутність та зміст завдання та види координації органів поліції у протидії 

злочинності. 

2. Завдання, форми та рівні взаємодії підрозділів поліції у протидії 

злочинності. 

3. Поняття, завдання та види правових актів, що регулюють питання 

координації та взаємодії діяльності підрозділів поліції у протидії злочинності. 


