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МЕТА ЛЕКЦІЇ: складається із декількох деталізованих завдань: 1. Дати 

загальну характеристику діяльності органів поліції щодо попередження 

злочинів. 2. Визначити основні напрямки попереджувальної діяльності органів 

Національної поліції. 3. Охарактеризувати форми попереджувальної діяльності 

органів Національної поліції. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо змісту протидії, запобігання (попередження) злочинності, 

профілактики злочинів, видів заходів запобігання злочинності органами поліції. 
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Ключові слова: теорія протидії злочинності, запобігання злочинності, 

запобігання злочинності працівниками органів поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми: знати зміст 

законодавчих та нормативних актів МВС України з питань запобігання 

злочинності, програми та плани запобігання і профілактики злочинів органами 

поліції; вміти визначати першочергові та другорядні заходи запобігання 

злочинності, визначати коло суб’єктів, які можуть бути долучені до 

профілактики злочинів на дільниці обслуговування. 

 

 

 

ВСТУП 

 

Особливе місце серед суб’єктів попереджувальної діяльності займає 

поліція, яка здійснює заходи як загальної, так і індивідуальної профілактики 

злочинності. Основні завдання, обов’язки і права поліції передбачені Законом 

України про Національну поліцію 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 наркозлочинністю, карного розшуку, превентивної поліції, 

патрульної поліції, поліції охорони, органи досудового розслідування та ін.  

 

 

ПИТАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 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 попередження 

злочинів є комплексний характер, який проявляється в таких аспектах: 

1) поліція, на відміну від інших суб’єктів попереджувальної діяльності, 

впливає на дуже широке коло об’єктів профілактики; 

2) займає 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; 
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3) поліція не лише сама виявляє і ліквідує 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) поліція здійснює 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 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. 

 

ПИТАННЯ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 

 

Аналіз діючого законодавства, нормативних актів МВС України дає 

можливість виділити основні напрямки попереджувальної діяльності органів 

внутрішніх справ: 

– 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 

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 скоєння 

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 
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незважаючи на заходи, які вживаються, проблема подолання рецидивної 

злочинності залишається гострою. Рецидивістами скоюється значна кількість 

злочинів, переважно особливо небезпечних і тяжких. За останнє десятиріччя на 

95 % зросла кількість злочинів, скоєних особливо небезпечними рецидивістами; 

– 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; 

– найвищими соціальними цінностями є людське життя та здоров’я. На 

жаль, злочинні посягання на життя і здоров’я громадян за останні роки мають 

тенденцію до зростання. Зростає кількість злочинних проявів у сфері сімейно-

побутових відносин. Звідси випливає черговий напрямок попереджувальної 

діяльності, який стоїть перед органами поліції; 

– збільшилася кількість правопорушень, що вчиняються у парках, на 

вулицях, майданах, інших громадських місцях, особливо у вечірній і нічний 

час. Органи Національної 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 

Національної 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 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 ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 

Основними формами попереджувальної діяльності органів Національної 

поліції є: 

1) повна реєстрація і своєчасне розкриття злочинів, а також розшук 

злочинців; 
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2) ведення справ профілактичного обліку на осіб, схильних до вчинення 

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; 

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 Національної поліції. У той же час вона здійснюється на основі законів 

і наданих функцій. 

В теорії кримінології та на практиці виділяють наступні етапи 

попереджувальної діяльності органів Національної 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 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 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 

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. 

Етапами попереджувальної діяльності органів Національної поліції є: 

розробка і здійснення загальних напрямків попереджувальної діяльності; 
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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 Національної 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 З ТЕМИ: 

Підсумовуючи, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Попередження злочинів органами Національної 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 

Національної 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 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 

Національної 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 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 

Національної поліції; попередження злочинів з боку осіб, про злочинні наміри 

яких відомо органам внутрішніх справ; розкриття злочинів і розшук злочинців з 
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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: 

Відпрацювати питання: 

1. Сутність та зміст інформаційного забезпечення кримінологічного 

попередження злочинності органами Національної поліції. 

2. Завдання та види попередження злочинності органами Національної поліції 

та різними їх підрозділами. 

3. Поняття, завдання та види спеціального кримінологічного попередження 

злочинів підрозділами Національної поліції та їх взаємодія з громадськими 

формуваннями 
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ТЕМА 7. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

 

(2 години) 
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Рекомендована література         11 

Вступ            13 

1. Поняття, завдання та види кримінологічного прогнозування.   14 
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Висновки            20 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Конституція України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №30. Ст.141. (Розділи 1, 2). З наступними змінами і 

доповненнями. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-

VIII: за станом на 31 травня 2019 р. 

3. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України 

від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 З 

наступними змінами і доповненнями. 

4. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 № 1700-VII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. З наступними змінами і 

доповненнями. 

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 З наступними змінами і 

доповненнями. 

6. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.06.2000 р. №1835-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 З наступними змінами і 

доповненнями. 

7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з міст 

позбавлення волі: Закон України від 22.06.2001 р. №1435-III. З наступними 

змінами і доповненнями. 

8. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 

25.03.1992 року № 2232-XII. Відомості Верховної Ради України. 992. № 27. Ст. 

386. З наступними змінами та доповненнями. 

9. Про громадянство. Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. Відомості 

Верховної Ради. 2001. № 13. Ст. 65. З наступними змінами та доповненнями. 

10. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України.  

2001. №25. Ст.31. З наступними змінами і доповненнями. 

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Голос України. 2012.  

№ 90-91. З наступними змінами і доповненнями. 

12. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14


 12 

13.Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений. – Минск,1980.  

14. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика 

преступлений. – Минск, 1986.  

15. Голина В.В. Работа органов внутренних дел и прокуратуры по 

предупреждению преступности. Учебное пособие. – Харьков, 1981. 

16. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Альбом 

схем (загальна і особлива частини): Навчальний посібник / Під заг. ред. Джужи 

О.М.; НАВСУ. – К., 2000. 

17. Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики 

преступлений и криминологическая информация. – Львов, 1980.  

18. Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем. – 

Харьков, 1975. 

23. Кримінологія. // Під редакцією Лихолоба В.Г. – К., 1997. 

24. Кримінологія. Особлива частина: Навчальний посібник для студентів 

юридичних спеціальностей вищих закладів освіти/ І.М.Даньшин, В.В.Голіна, 

О.Г.Кальман; За ред. І.М.Даньшина. – Харків, 1999.  

25. Курс Кримінології. Загальна частина. Підручник: У 2 кн. /О.М.Джужа, 

П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. Джужи О.М. – К.: Юрінком-

Інтер, 2001. – 352 с. 

26. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та 

кримінологія України. У трьох томах. – К., 1999. 

23. 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. URL: http://zakon.nau.ua/doc231.  

24. Указ Президента України Про План заходів із виконання обов'язків та 

зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи від 12.01.2011 

р. № 24/2011 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24/2011 

25. План заходів МВС щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 

2012 року, затвердженого розпорядженням МВС України від 18.02.2010 р. №94. 

26. Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 06.07.2017 р. № 570. 

27. Інструкція про єдиний облік  злочинів, затверджена спільним наказом 

Генеральної прокуратури України, Державної податкової адміністрації України, 

Державної митної служби України, Міністерством України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Державної судової адміністрація  України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, 

Адміністрацією державної прикордонної служби України, Державним 

департаментом України з питань виконання покарань від 25.05.2010 р. 

№ 21/135/281/240/499/354/367/ 159/69. 

14. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом 

МВС України від 07.07.2017 р. № 575. 

 

http://zakon.nau.ua/doc231.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24/2011


 13 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: формування теоретичних знань, спрямованих на 

з’ясування і засвоєння слухачами поняття кримінологічного прогнозування та 

планування і визначення ролі прогнозування та планування у попереджувальній 

діяльності органів Національної поліції. 

 

Роль і значення теми для діяльності працівників поліції – надає 

основні знання щодо визначення актуальних напрямів протидії, запобігання 

(попередження) 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 Національної поліції та підрозділів патрульної поліції, 

кримінальної поліції, органів досудового розслідування 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 Національної поліції. 

 

Обсяг знань, вмінь курсанта 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 Національної поліції; вміти складати плани попередження 

злочинів інспекторами поліції 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 прогнозування – це не самоціль, а лише вихідний етап 

для вироблення кримінологічної політики і здійснення планування процесу 

боротьби зі злочинністю. 

 

Питання І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 
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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: 

- 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

ознаками. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО 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 2. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО 
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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 досягнення 

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 (МВС), 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. 

Прикладом такого планування є Комплексні програми профілактики 

правопорушень та злочинів,  що приймаються Кабінетом Міністрів України 

кожні 4-5 років. Аналогічні програми приймаються і в регіонах – обласними 

державними адміністраціями. 

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.  
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- 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, 

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

результату в майбутньому. 

Кримінологічне планування в органах поліції можливе та буде якісним і 

ефективним 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Кримінологічне планування в органах поліції 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 в діяльності органів поліції 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 

про реальну можливість вчинення злочину конкретною особою. 

3. Метою кримінологічного прогнозування в діяльності органів поліції 

(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.  
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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. 

4. Значення кримінологічного прогнозування злочинності в діяльності органів 

Національної поліції. 

5. Значення кримінологічного планування попередження злочинності в 

діяльності органів Національної поліції. 

 


