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Вступ
Історичний досвід розвитку цивілізації свідчить про те, що проти
дія негативним суспільним явищам будь-якого характеру являє собою
досить складну, затратну діяльність держави і суспільства, яка потре
бує високого рівня її організації.
Серед найбільш небезпечних негативних явищ є злочинність, тоб
то масовий прояв протиправної кримінальної поведінки людей. Спро¬
ба людства радикально захистити себе і соціальні цінності за допо¬
могою кримінально-правових засобів і різноманітних (за природою)
процедур їх застосування до правопорушників не принесла бажаних
результатів, хоча ігнорувати їх загальний і спеціальний стримуючий
ефект недоречно.
Виникло (ще з давніх часів) розуміння, що для більш-менш успіш¬
ної протидії злочинності потрібні не тільки кримінально-правові, але
й загальносоціальні і спеціальні нерепресивні заходи щодо обмеження,
а за можливості, і усунення деструктивності людської поведінки шля¬
хом запобігання її проявам. Але не все так просто.
Злочинність - складне, постійно змінююче свої кількісно-якісні
показники явище - наслідок взаємодії людських уроджених і надбаних
властивостей до відхиляючої поведінки та негативного, сприяючого їх
проявам оточуючого середовища. Такий комплекс обумовлюючих зло¬
чинність чинників потребує розробки відповідної стратегії протидії
злочинності. Реалізацією стратегічного підходу є кримінологічна по
літика держави. Кримінологічну політику держави можна вважати
своєрідною ідеологією, під впливом якої, з одного боку, розробляють¬
ся форми, завдання, зміст, принципи діяльності держави у сфері нерепресивного напряму, а з іншого - використовується найбільш об¬
ґрунтована із соціально-політичних позицій наявна або розробляється
відповідно до неї нова теорія запобігання злочинності.
5

У свою чергу, кримінологічна політика, так би мовити, «матеріалізу
ється» у комплексній програмі запобігання (або протидії) злочинності.
В Україні комплексне програмування здійснюється згідно із Зако
ном України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р. ,
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення та виконання державних цільових програм» від 31 січня
2007 р. та іншими нормативними актами.
Сучасна комплексна цільова програма у сфері протидії злочиннос¬
ті, яка затверджується постановою Кабінету Міністрів України, пред¬
ставляє собою документ, що складається з 2-х частин: перша - Загаль
на частина містить узагальнюючий - невеликий за обсягом - поверхо¬
вий аналіз стану правопорядку в країні, мету і основні завдання про¬
грами, фінансове її забезпечення та очікувані результати; друга - до¬
даток до програми - заходи із запобігання правопорушенням на певний
строк. Така структура, наприклад, Комплексної програми профілакти¬
ки правопорушень на 2007-2009 роки, затвердженої Кабінетом Міні
стрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767. Тобто такий документ
поєднує своєрідні програмні завдання і план заходів щодо їх виконан¬
ня. Однак така структура розглядуваного документа має, на наш погляд,
певні організаційно-управлінські і власно виконавчі незручності,
оскільки через незначний проміжок часу (3-5 років) потребує у на¬
ступній комплексній програмі повторення тих самих програмних по¬
ложень, але тільки іншими фразами. Однак головний недолік полягає
у тому, що відношення до розробки програм у нас дуже спрощене
і вони розуміються як набір тих заходів, які пропонують суб'єкти про
тидії злочинності. Часто ці заходи не мають тісного зв'язку, сформу¬
льовані неясно, декларативно, відсутня єдність задуму і тому не зро¬
зумілі суб' єктам запобігання злочинності. Комплексна програма проти¬
дії злочинності має відрізнятися від загальнодержавних програм еко¬
номічного, науково-технічного характеру, охорони довкілля та ін.,
в яких доцільно називати перелік завдань у цифровому визначенні, які
1
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Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових про
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передбачається виконати. Для протидії злочинності, де багато неспо¬
діваного, такий підхід ледве придатний.
Тому з метою вдосконалення нормативного забезпечення безпере¬
бійного процесу запобігання злочинності у монографії рекомендують¬
ся інші форми обговорюваних документів - створення на законодав¬
чому рівні Державної програми стратегій запобігання злочинності
в Україні і державних (регіональних, обласних, міських, районних
тощо) планів заходів стратегій щодо виконання її приписів. У Держав¬
ній програмі можливо було б передбачити реалізацію стратегічних
заходів протидії злочинності на порівняно тривалий строк, скажімо,
на 15 років.
Завдання та очікувані результати програми слугують основою для
складання державних і регіональних строкових планів (наприклад, на
3-5 років), в яких виконання того чи іншого стратегічного напряму
програми конкретизується узгодженим набором заходів. Але це мож¬
ливий розвиток програм та планів запобігання злочинності в Україні.
У монографії в основному розглядаються сучасні нагальні питання
програмно-цільового напряму запобігання злочинності. З метою його
вдосконалення авторами вивчено й узагальнено за розробленою ори¬
гінальною схемою понад 50 державних, регіональних (обласних),
міських, районних програм, планів, заходів, виявлені типові недоліки
нормативно-правового регулювання, розроблення, обговорення, прий¬
няття та реалізації програм, планів запобігання злочинності, які, за
словами попередніх дослідників програмних документів у запобіжній
сфері, стають на заваді досягненню розрахункових рівнів ефективнос¬
ті рішень із забезпечення компетентної роботи державних відомств
і установ усіх гілок влади.
Запобігання злочинності являє собою складно організовану систе¬
му діяльності, здійснення якої однією наукою (будь то кримінологія чи
соціологія) або однією галуззю права неможливо, і з цією міфологією
потрібно покінчити. Демократизм як один із принципів запобігання
злочинності передбачає узгоджений комплексний підхід до програмноцільового методу впливу на неї, що поєднує міжгалузевий нормативно1

1

Див.: Клюєв, М. М. Комплексний аналіз програмних документів у сфері запо
бігання злочинності [Текст] / М. М. Клюєв // Наука і правоохорона. - 2009. - № 1-2. С. 143-151.
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правовий і різнонауковий аспекти. Хочеться ще нагадати, що протидія
злочинності не терпить потайності. Іноді створюється враження, що
ми (з якихось там міркувань) навмисно утримуємось від відкритої, від¬
вертої протидії злочинності. Ми нібито боїмося поразки. Чим ще пояс¬
нити те, що жодна з прийнятих за останні 15 років програм не була
об'єктивно оцінена з точки зору досягнутих результатів, якщо вони були ?
Допитливі до скандальних хронік ЗМІ - теж мовчать. Чому?! І злочинний
світ цим користується, не соромиться нав'язувати свою ідеологію (шан
сон, мова, поведінка, життя «за поняттями» та ін.), нехтуючи нашими
соціальними цінностями, національним надбанням...
Розбудова правової держави, побудова цивілізованого суспільства
неможливі без радикальної протидії злочинності. Щодо вірогідності
успіху державних, регіональних (обласних), міських, районних
програм-планів, то вона підвищується, якщо:
1. Програми засновуються на наукових уявленнях про причини
й умови появи негативних соціальних явищ і злочинних проявів. За
всієї недостатньої соціальної обумовленості прийнятих в Україні за 15
років програм протидії злочинності, все ж вони містили корисні реко¬
мендації. У своїй більшості вони не були реалізовані, однак при цьому
не втратили на сьогодні своєї актуальності. Як відмічається у наукових
публікаціях, їх невдача пояснюється низкою обставин: розроблялися
(і продовжують розроблятися) програми наспіх, без належної підго¬
товки, часто носили відомчий і міжвідомчий характер, не передбача¬
лося механізму їх виконання, про них забували після затвердження,
програми не мали достатнього ресурсного забезпечення . Є інші недо¬
ліки, які розглядаються у монографії.
2. У програмах взаємодіють і координують свою діяльність різні
суб' єкти запобігання злочинності.
3. До участі у здійсненні програмних заходів залучаються громад¬
ські організації, соціальні групи, засоби масової інформації, рухи,
партії, фонди та ін.
1

1

Див.: Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 253; Клюєв, М. М. Комп¬
лексний аналіз програмних документів у сфері запобігання злочинності [Текст] /
М. М. Клюєв // Наука і правоохорона. - 2009. - № 1-2. - С. 146-150.
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4. Програми і плани розробляються професіоналами-кримінологами
з обов'язковим залученням інших фахівців. Це означає не що інше, як
пораду готувати на державному рівні таких спеціалістів, а не просто
юристів чи соціологів. Пора розробляти, упроваджувати, перевіряти
новітні заходи протидії злочинності, а не імітувати таку діяльність.
5. Влада, суспільство врешті-решт зрозуміють, що програми - це
не панацея від такого лиха, як злочинність, а лише соціальна зброя, яку
треба наполегливо, уміло, творчо використовувати, і потім оцінити
результати запланованих напрямів і заходів. До того часу, доки не буде
встановлений реальний ефект (або невдача) від впровадження про
грами у життя, неможливо визначити її дійсні досягнення чи поразки.
Зауважимо, що «шаленого успіху» у сфері запобігання злочинності не
буває. Ці положення - аксіома теорії запобігання злочинності і взагалі
будь-якого програмування і планування. Без цього важко здійснювати
надалі запобіжні заходи.
6. Заходи носять наступальний характер і здійснюються за систем¬
ної стабілізації суспільства.
І останнє. Не треба перебільшувати чи, навпаки, недооцінювати
нерепресивний напрям протидії злочинності. Головне - щоб програми
і плани кваліфіковано розроблялись, виконувались і оцінювались.
7. Монографія є результатом виконання сектором дослідження про
блем запобігання злочинності фундаментального дослідження «Кри
мінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні». Йому переду¬
вало емпіричне дослідження досвіду розробки, прийняття та виконан¬
ня державних і регіональних комплексних програм профілактики
правопорушень.
Автори висловлюють особливу вдячність за цінні рекомендації
й поради, що висловлені рецензентами цієї монографії, доктору юри¬
дичних наук, старшому науковому співробітнику, т. в. о. заступника
директора Інституту вивчення проблем злочинності Національної
академії правових наук України Батиргареєвій Владиславі Станіславівні та доктору юридичних наук, професору, начальнику кафедри
кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців
для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного уні
верситету внутрішніх справ Литвинову Олексію Миколайовичу.
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Слова вдячності висловлюються органам й установам державної
влади України, органам місцевого самоврядування, окремим посадовим
особам за активну співпрацю із надання необхідних документів, зраз¬
ків обласних й міських програм запобігання злочинності, результатів
узагальнених звітів тощо. Це обласні державні адміністрації України
та їх голови, міські голови обласних центрів України, керівництво МВС
України, голова Ради міністрів АРК та ін.
Означена співпраця заснована на поєднанні зусиль теоретиків
і практиків у виконанні важливого загальнодержавного напряму ді¬
яльності - протидії злочинності шляхом виконання комплексних про¬
грам запобігання злочинності. І є всі підстави цю співпрацю продов¬
жувати й надалі.

Розділ 1
Кримінологічна політика
України: сутність, основні
принципи та передумови
її формування
^^^^н

1.1. Кримінологічна політика
як складова частина соціальної
політики держави у сфері протидії
злочинності

Як свідчить історичний досвід людства у протидії злочинності,
ні своєчасне і повне реагування на злочини, ні кримінальне переслі
дування осіб, що їх вчинили, ні застосування кримінального пока
рання, ні вдосконалення порядку і умов їх відбування/виконання не
спроможні повною мірою розв'язати проблему зведення до мінімуму
злочинності, дії причин й умов, що її породжують і їй сприяють,
зменшити взагалі криміногенний потенціал суспільства - це неви
черпне джерело кримінальних (і не тільки!) проявів. Вважалось
і вважається, що більші перспективи у цьому відношенні мають здій¬
снення випереджальної дії щодо останніх і на цій основі - запобіган¬
ня злочинності . Протидія злочинним проявам шляхом їх запобігання
ґрунтується на давній ідеї усунення або обмеження впливу на людську
свідомість і поведінку негативних явищ, що знаходило і продовжує
знаходити своє підтвердження у різних сферах життєдіяльності лю
дей. Заздалегідь прийняті запобіжні заходи за професійної їх роз¬
робки і належного ресурсного забезпечення суттєво обмежують,
1

1

Див.: Правова система України: історія, стан та перспективи [Текст] : у 5 т. Т. 5:
Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні /
за заг. ред. В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2008. - С. 195.
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а нерідко і зовсім ліквідують настання суспільно небезпечних на¬
слідків будь-якого походження.
Отже, цілком зрозуміло, що для протидії злочинності, зниження рівня
криміногенного потенціалу суспільства (а він є) недостатньо одних лише
заходів кримінально-правової дії. При всій важливості вдосконалення їх
запобіжної функції (статті 1 і 50 Кримінального кодексу України), очевид¬
но, що все ж таки вони мають обмежений характер, оскільки не здатні
вплинути на ті криміногенні явища, які породжують злочинну мотивацію
і взагалі злочинність як соціальне явище. Протягом тисячоліть кримінальноправовий напрям протидії злочинності за допомогою важливих інститутів
держави і суспільства формувався як стратегія залякування людини карою,
якій (стратегії) відповідали заходи суто кримінально-правового,
кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, оперативнорозшукового характеру. Ця система протидії злочинності діє й до цього
дня, удосконалюється, гуманізується, іноді при певних кризових обстави¬
нах розвитку подій у країні стає вирішальною і про це не слід забувати.
Але тут спрацьовує, як уже зазначалось, давнє людське спостереження,
що краще запобігти виникненню і проявам небезпечних явищ (природних
чи суспільних), у тому числі і злочинів, ніж потім карати за них, витрача¬
ти значні людські і матеріальні ресурси на усунення їх, нерідко тяжких
для суспільства у цілому, наслідків.
Планомірна протидія злочинності з метою її поступового скоро¬
чення і витіснення з людського буття як дальня перспектива
пов' язуються не стільки з кримінально-правовою, скільки з криміно¬
логічною стратегією запобігання злочинності. Ця стратегія у різні часи
і у тих чи інших авторів розглядалася то як складова частина
кримінально-правової політики (політика у сфері протидії злочиннос¬
ті, превентивна політика, загальна теорія боротьби зі злочинністю,
державна політика щодо протидії злочинності тощо) , то як самостій1

1

Див.: Чубинский, М. П. Очерки уголовной политики (понятие, история и основные
проблемы уголовной политики, как составного элемента науки уголовного права) [Текст] /
М. П. Чубинский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - С. 78. Ця праця була видана автором у 1905 р.
у Харкові; Зеленецкий, В. С. Общая теория борьбы с преступностью [Текст]. 1. Концептуальные
основы / В. С. Зеленецкий. - Харьков : Основа, 1994. - С. 100-101; Босхолов, С. С. Основы
уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой
и информационный аспекты [Текст] / С. С. Босхолов. - М. : УКЦ «ЮрИнфоР», 1999. - С. 32;
Литвак, О. М. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове дослідження
[Текст] / О. М. Литвак. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - С. 54; Фріс, П. Л. Нарис історії
кримінально-правової політики [Текст] : монографія / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - С. 8-9.
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ний запобіжний напрям - кримінологічна політика держави щодо за¬
побігання злочинності, яка має свою сутність, засади, принципи, доктринальні приписи та інші вихідні дані .
Теоретична нерозробленість кримінологічної політики в Україні
(до речі, як і в інших країнах СНД) породжує різне її розуміння і ви¬
значення.
При цьому одні автори вважають, що кримінологічна політика - це
науково обґрунтована стратегія і тактика запобігання злочинності за
допомогою системи заходів спеціально-кримінологічного характеру,
а також шляхом відвернення конкретних злочинів і покладання їм краю.
Кримінологічна політика реалізується на основі кримінологічного
прогнозування і планування з урахуванням соціальної і економічної
ситуації, що постійно змінюється .
Виходить, що, по-перше, за межами кримінологічної політики за¬
лишається найважливіший напрям - загальносоціальне запобігання,
а це неприпустимо; по-друге, тактика відвернення конкретних злочинів
передбачає і репресивні заходи (затримка, арешт), тобто кримінологіч¬
на політика стає інтегративною системою кримінально-правових і кри¬
мінологічних заходів.
Інші автори уявляють кримінологічну політику як сукупність док¬
трин нерепресивної протидії злочинності, які матеріалізуються у від¬
повідних основоположних принципах і видах діяльності, 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 .
1

2

3

1

Див.: Бабаев, М. М. О соотношении уголовной и криминологической поли
тики [Текст ] / М. М. Бабаев // Проблемы социологии уголовного права : сб. науч. тр. М., 1982. - С. 12; Зелінський, А. Ф. Кримінальна політика: за і проти [ Текст] / А. Ф. Зелінський
// Право України. - 1992. - № 8. - С. 34; Голіна, В. Кримінологічна політика в Україні: деякі
теоретико-прикладні проблеми [Текст] / В. Голіна // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2008. № 2. - С. 182-190 та ін.
Див., наприклад: Зелинский, А. Ф. Криминология [Текст] : учеб. пособие /
А. Ф. Зелинский. - Харьков : Рубикон, 2000. - С. 122-123.
Див.: Теоретические основы предупреждения преступности [Текст] : монография
/ отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1977. С. 31; Голіна, В. В. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та
основні принципи її формування [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич // Питання
боротьби зі злочинністю. - 2008. - Вип. 16. - С. 36-48.
2

3
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Погоджуючись із цим схематичним уявленням про кримінологічну
політику, слід уточнити, що припинити зв'язки неможливо без усунен¬
ня самих криміногенних процесів.
М. П. Клеймьонов, виходячи зі своєї позиції, що кримінальноправова політика є частиною кримінологічної, оскільки остання спи¬
рається ще й на соціальну політику, дає наступне її визначення. Кри¬
мінологічна політика - це науково обґрунтована, відповідаюча між¬
народним стандартам та вимогам національного законодавства, ціле¬
спрямована і системна діяльність державних і муніципальних органів,
політичних інститутів, суб' єктів підприємницької діяльності, громад¬
ських організацій, релігійних об'єднань і громадян щодо скорочення
злочинності і декриміналізації суспільних відносин соціальними і пра¬
вовими засобами, забезпечення захищеності життєво важливих інте¬
ресів особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх
загроз кримінального характеру .
Навряд чи можливо погодитися з таким визначенням поняття кри¬
мінологічної політики. Серед низки зауважень головне - політика ні¬
коли не була і не може бути діяльністю. Політика втілюється в неї,
визначає основні напрями, форми, зміст, принципи такої діяльності.
Політика матеріалізується у діяльності.
На думку М. П. Клеймьонова, кримінологічна політика здійснюєть¬
ся у межах різних парадигм, серед яких виділяються дві полярні моделі:
тоталітарна і ліберальна. Кожна з них має свій зміст, певні положення,
принципи. Перша теоретично розроблялась у рамках соціалістичного
вчення, а практично реалізовувалась у СРСР у 1927-1953 рр. Наріжним
каменем зазначеної кримінологічної політики виступає перш за все
кримінальна репресія (судова і позасудова). Разом із тим реалізується
ідея соціалістичного способу життя, ефективно придушуються різні
форми інакомислення, девіацій, патологій та ін. Тим самим загальнокримінальна злочинність утримувалася на доволі низькому рівні.
І все ж у цій моделі кримінологічної політики як такої немає, оскіль¬
ки суто кримінологічна теорія (а вона є базою кримінологічної політики)
у зазначені часи не розроблялась - кримінологічна наука була знищена.
1

2

1

Клеймёнов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клеймёнов. - М. :
Норма, 2008. - С. 199.
Там само. - С. 226-227.
2
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Але, безсумнівно, забезпечення соціальної рівності, втілення у повсяк¬
денне буття принципових постулатів соціалізму (право на працю, від¬
сутність безробіття, приватної власності, безкоштовна освіта і медичне
обслуговування, соціальна захищеність працівника тощо) створювало
основи і для скорочення злочинних проявів. З відродженням радянської
кримінології у 60-70-х рр. ХХ ст. у СРСР цей напрям протидії злочин¬
ності отримав назву «загальносоціальне запобігання злочинності».
Ліберальна модель кримінологічної політики базується на ціннос¬
тях лібералізму - приватній власності, ринкових відносинах, конку¬
ренції, свободах і правах людини. Їх основні характеристики такі:
- держава зобов'язана зміцнювати і захищати приватну власність,
однак можливості щодо державного контролю за її використанням,
володінням і розпорядженням мають бути максимально обмежені;
- головним критерієм успішності людини є її матеріальне стано¬
вище;
- ліберальне суспільство, за визначенням, прагне до індивідуалі¬
зації та атомізації (кожний сам за себе), будь-які форми колективізму
(сім' я, партійний осередок тощо) відкидаються як архаїчні;
- відбувається модернізація культури шляхом руйнування її тради¬
ційних моделей і впровадження нових зразків (поп-культури, клубної
культури, ТУ- культури, кримінальної субкультури, контркультури та ін.)
з хибними або релятивістськими цінностями чи антицінностями;
- право підмінюється «правами людини», які розуміються утилі¬
тарно, як можливість задоволення своїх природних інстинктів;
- виправдовується багатство і засуджується бідність;
- вибір сексуальної орієнтації є невід'ємним правом людини, у який
ніхто не має право втручатися;
- ігноруються морально-релігійні обмеження, якщо відсутні юри¬
дичні заборони («усе, що прямо не заборонено законом, дозволено»);
- спостерігається прагматизм кримінального законодавства і судо¬
вої практики, де законність, за загальним правилом, поступається до¬
цільності;
- є чисельні превенційні програми, до їх здійснення притягаються
мешканці конкретних районів.
Є й інші характеристики даної моделі політики. На думку вченого,
ліберальна її модель має таку системну якість, яка запрограмована на
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руйнування моральних основ (законів) людського буття і тому містить
у собі суттєвий потенціал криміногенності .
Вважаємо, що і зазначена автором як модель кримінологічна політика
є не що інше, як поверхова модель соціальної системи ліберального капі¬
талізму, яка теж має певний кримінологічний запобіжний потенціал.
Здійснюється спроба визначити державну політику у сфері запо¬
бігання злочинності, використовуючи термін «протидія злочинності».
Так, в одному з проектів Закону України «Про основні засади держав
ної політики щодо протидії злочинності» (2010 р.) надається таке її
визначення: «державна політика щодо протидії злочинності спрямо¬
вана на запобігання виникнення умов, що сприяють учиненню зло¬
чинів, удосконалення методів роботи з її профілактики, припинення,
виявлення, розкриття та розслідування, забезпечення об'єктивного
розгляду в судах, забезпечення захисту конституційних прав та свобод
людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для
проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення,
поступового нарощування зусиль у цій сфері правоохоронних органів,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто¬
номної Республіки Крим та громадськості».
У Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 р., схваленій розпорядженням Кабі¬
нету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р, зазначено,
що метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної
політики саме у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблен¬
ня та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усу¬
нення причин і умов вчинення злочинів, захист інтересів людини, сус¬
пільства і держави від протиправних посягань, а також налагодження
дієвої співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої
влади, Радою міністрів АРК та громадськістю у зазначеній сфері .
У Концепції вже більш конкретніше прослідковується пріоритет¬
ність кримінологічної політики у структурі державної політики стримання злочинності.
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І тут знову ж таки виникає питання щодо використання термінів
для визначення тих чи інших видів діяльності держави у сфері стримання злочинності.
Деякі автори здійснюють однозначний вибір на користь саме тер¬
міна «протидія злочинності», як такого, що, мовляв, найбільш точно
відображує кримінологічну сутність та зміст діяльності, яка лежить
у його основі. За їх думкою, протидія злочинності - це особливий ін¬
тегрований, багаторівневий об' єкт соціального управління, який скла¬
дає різноманітна за формами діяльність відповідних суб'єктів (держав¬
них, недержавних органів та установ, громадських формувань та окре¬
мих громадян), які взаємодіють у вигляді системи різнорідних заходів,
спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефек¬
тивного впливу на злочинність з метою зниження інтенсивності про¬
цесів детермінації злочинності на всіх рівнях, нейтралізації дії її при¬
чин та умов для обмеження кількості злочинних проявів до соціально
толерантного рівня .
Звертає на себе увагу «перевантаженість» поняття «протидія зло¬
чинності». Крім того, теорія кримінологічного запобігання злочиннос
ті підміняється теорією управління цим процесом. Адже перш ніж щось
робити, треба це щось теоретично розробити, а потім уже впроваджу¬
вати, тобто здійснювати управління.
Існує позиція, згідно з якою у поняття «протидія злочинності» на¬
магаються утиснути кримінологічний аспект такої протидії, що «ство¬
рює діяльність з виявлення причин й умов злочинності, їх усунення,
послаблення або нейтралізації» .
Відомі вітчизняні та зарубіжні кримінологи заперечують вживання
цього терміна, оскільки поняття «протидія» не розкриває напрямів
спрямованості, функціональної ролі та змістовної сутності різних форм
опору, що мають значну сутнісну, а звідси й понятійну різницю, як,
наприклад, запобігання злочинам та судове покарання за них згідно із
кримінальним законом. Термін «протидія» однозначно відображає
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лише сутність, що полягає в опорі, та не розкриває сутності запобіган¬
ня, як й інших форм стримання злочинності .
Отже, і ми з цим погоджуємося, термін «протидія» може бути ви¬
користаний для відтворення загального впливу на злочинність, але він
лише однобічно («опір») відображає останній та не містить однознач¬
ного відображення поняття «запобігання злочинності», тобто не може
використовуватися як такий, що за сутністю тотожний поняттю «запо¬
бігання», навіть коли він вживається у широкому значенні .
Тому політику стримання злочинності в Україні доцільно йменувати «кримінологічна політика запобігання злочинності», а вищезга¬
дану Концепцію - «Концепція реалізації кримінологічної політики
у сфері запобігання злочинності на період до 2015 року», оскільки
«профілактика правопорушень» - це лише складова частина запобі¬
гання злочинності. Змішувати її з кримінально-правовою чи іншим
різновидом державної політики у сфері стримання злочинності не слід:
різні напрями, різні заходи, різні суб' єкти запобіжної діяльності.
Означені висловлювання стосовно обстоювання реальності кримі¬
нологічної політики не викликають у цілому заперечень, хоча змістов¬
но вони мають характер, так би мовити, постановки проблеми. Однак
слід все ж зауважити, що, по-перше, кримінально-правова політика
існувала в будь-якій державі і існує, про що свідчить правотворчість
у сфері кримінального законодавства, реформування правоохоронних
і судових органів тощо. Але це не означає, що окрім неї не може іс¬
нувати кримінологічна політика, якій віддається у державі головна
пріоритетність. Інакше незрозуміло, навіщо проголошувати, що запо¬
бігання злочинності - головний напрям боротьби з нею?! У зв'язку
з цим не втратив своєї актуальності вислів видатного німецького кри¬
міналіста ХХ ст. Франца фон Ліста, що найкраща кримінальна полі¬
тика - це найкраща соціальна політика , тобто нерепресивний напрям
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протидії злочинності є основним. Отже, по-друге, невід'ємною части¬
ною державної соціальної політики у демократичній правовій країні
має бути кримінологічна політика. Вона, якщо мовити словами
Ш. Монтеск'є і Ф. фон Ліста, є духом соціальної політики держави,
яка, утім, поєднує репресивні та нерепресивні заходи протидії зло¬
чинності, віддаючи перевагу останнім. По-третє, кримінологічна по¬
літика, як вважається, є поняттям більш широким, ніж теорія запобі¬
гання злочинності. Кримінологічна політика є своєрідною ідеологією,
під впливом якої, з одного боку, розробляються форми, завдання, зміст,
принципи діяльності держави у сфері нерепресивного напряму бороть¬
би зі злочинністю, а з другого - використовується найбільш обґрунто¬
вана із соціально-політичних позицій наявна або розробляється відпо¬
відно до неї нова теорія запобігання злочинності.
Отже, кримінологічна політика - це складова частина державної
соціальної політики, яка на основі Конституції України й інтегрованих
кримінологічною наукою знань та світового досвіду визначає методо¬
логічні засади і шляхи, якими керується держава та її інституції при
здійсненні нерепресивної протидії злочинності.
Звідси кримінологічна політика є, образно кажучи, ідеологічним
генератором, який підвищує «запобіжну напругу» в суспільстві, фор¬
мує в ньому соціальну толерантність і повагу до соціальних цінностей,
сприяє накопиченню в суспільних відносинах так званого «соціально¬
го капіталу» (громадський правопорядок, повага до особистості, дові¬
ра, чесність, порядність тощо). За словами професора М. М. Бабаєва,
якщо кримінально-правова політика бореться зі злом, караючи за зло,
то кримінологічна політика запроваджує добро, навчаючи добру .
Кримінологічна політика - це власна доктрина, в якій прозоро
і чітко простежується політична воля держави на розглядувану про¬
блему, її наміри і рішучі дії. Влада - основний, організаційний,
регулятивно-контролюючий початок політики. Влада, безсумнівно,
являє собою засіб здійснення будь-якої, у тому числі кримінологічної,
політики. Тому політика нерепресивної протидії злочинності повинна
виходити як директивний акт від вищих владних структур, яким керу1
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ються всі органи влади, управління, самоврядування, громадські орга¬
нізації з низу і до верху.
Якщо висловитися коротко, то сутність кримінологічної політики
полягає у затвердженні пріоритету людської особистості, її прав і за¬
конних інтересів, безпеки, утриманні людини від вчинення правопо¬
рушень і злочинів. Більш розгорнуте визначення кримінологічна по¬
літика має отримати в комплексній програмі запобігання злочинності.
У цьому сенсі кримінологічна політика, цитуючи Ф. фон Ліста, є сис¬
тематичним збором тих основних положень, пристосовуючись до яких
держава повинна здійснювати боротьбу зі злочинністю .
1
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1.2. Основні напрями кримінологічної
політики на сучасному етапі

Сутність і зміст кримінологічної політики розроблялись у кримі¬
нологічній теорії і частково втілювалися на практиці як у радянський,
так і пострадянський періоди, зокрема, в Україні. Для порівняння на¬
ведемо основні її напрями, що бачилися вченим-кримінологам мину¬
лого і сучасності, які є позитивним надбанням кримінологічної науко¬
вої думки.
Серед напрямів кримінологічної політики в радянський період слід
назвати такі:
- демократизація всієї системи запобігання злочинності, включа¬
ючи кримінальне, кримінально-процесуальне і кримінально-виконавче
законодавство, практику його застосування, діяльність правоохоронних
органів і суду, створення таких процедур, які забезпечували б широку
участь трудових колективів, громадськості, населення в цьому про¬
цесі у контексті розвитку в суспільстві самоврядування та зростання
ролі громадської думки;
- гуманізація законодавства й усього процесу діяльності органів
кримінальної юстиції в цілях захисту людської особистості від зло1

Лист, Ф. фон. Преступление как социально патологическое явление [Текст] /
Ф. фон Лист // Криминология. Тексты Х1Х - начала ХХ вв. (история социологии пре
ступности) : хрестоматия : в 4 т. / сост. и предисл. И. П. Рущенко. - Т. 1: Уголовностатистические исследования. - Харьков : Харьк. нац. ун-т внутр. дел, 2009. - С. 256.
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чинності, її прав і законних інтересів у кримінальному законодавстві,
при виконанні покарань, при адаптації після відбуття покарання у виді
позбавлення волі;
- забезпечення соціальної справедливості для всіх громадян у кри¬
мінальному судочинстві та всієї діяльності правоохоронних органів:
рівність громадян перед законом і судом незалежно від посадового
положення, партійної належності, відношення до релігії, національ¬
ності та інших даних, що характеризують особистість;
- укріплення соціалістичної законності на базі глибокого вивчення
причин її порушення та їх усунення, створення ефективного механізму
дії законів і гарантій їх дотримання;
- забезпечення гласності у діяльності органів кримінальної юстиції
з публікацією всієї статистики про хід і про результати їх діяльності, з до¬
пуском представників громадськості щодо контролю в будь-які установи
і підрозділи, вільним обговоренням їх роботи і висвітленням у ЗМІ;
- використання для запобігання злочинності перш за все профілак¬
тичних методів, що базуються на застосуванні загальних, а також
спеціальних заходів соціального запобігання шляхом переконання
і примусу;
- зосередження основних зусиль органів кримінальної юстиції на
невідворотності відповідальності винних у вчиненні злочинів осіб і на
протидії корисливій, організованій, професійній, латентній злочиннос¬
ті, злочинності неповнолітніх, а також злочинам проти особи і громад¬
ського порядку;
- визнання кримінального покарання важливим засобом боротьби
зі злочинністю за умови справедливості, урахування тяжкості вчине¬
ного злочину і даних, що характеризують особу злочинця, при його
призначенні;
- широке залучення до запобігання злочинності досягнень науковотехнічного прогресу, рекомендацій науки кримінології, інших юридич¬
них, гуманітарних наук, а також природних і технічних наук;
- реорганізація органів кримінальної юстиції на основі чіткого
організаційного розмежування оперативно-розшукової, слідчої, на¬
глядової, судової, виправно-трудової, захисної функцій, що виключає
відомче їх суміщення і тим самим забезпечує незалежність і процесу¬
альний контроль у кримінальному судочинстві;
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- координація діяльності органів кримінальної юстиції не на відом¬
чій чи партійній, а на державній основі у межах, встановлених за¬
коном;
- збільшення у декілька разів, а може, ще й більше ресурсних ви¬
трат, у тому числі і фінансових, на утримання і матеріальне забезпе¬
чення органів кримінальної юстиції, створення для співробітників умов
для плідної творчої праці;
- формування нової моральної атмосфери у колективах органів
кримінальної юстиції, заснованої на впровадженні у свідомість пра¬
цівників міліції, слідчих, прокурорів, суддів гуманних настановок
відношення до людської особистості, систематичної боротьби з черст¬
вістю і професійною деформацією;
- кадрове оновлення органів кримінальної юстиції, підвищення їх
професійної майстерності на базі наукових рекомендацій, передового
досвіду і систематичної службової підготовки.
У подальшому ці основні положення радянської кримінологічної,
а точніше, кримінально-правової політики доповнюються при аналізі
та деталізації у відповідних розділах теоретичної моделі програми.
Підкреслимо, що ці положення можуть бути успішно здійснені лише
у рамках обґрунтованої і методологічно вірної стратегії боротьби зі
злочинністю .
На думку М. П. Клеймьонова, кримінологічна політика Росії повин¬
на додержуватися таких вимог:
- відповідність національній ідеології, яка є синтезом традиційних
цінностей народів Росії. У принципі таку ідеологію необхідно сфор¬
мулювати і закріпити на загальнодержавному рівні, що потребує вне¬
сення змін до ст. 13 Конституції РФ;
- підвищення духовно-морального потенціалу суспільства; здій¬
снення культурно-моральної політики у напрямі виховання гуманіс¬
тичних особистісних якостей, а не потурання запитам й інстинктам
«занепадливої» людини;
- пріоритетна увага запобіганню злочинності;
- розмежування бізнесу і влади таким чином, щоб виключити,
з одного боку, участь бюрократії у підприємницькій діяльності в будьяких формах, а з іншого - «ходіння» бізнесменів до влади;
1

1

Див.: Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 11-12.
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- усунення всіх правових імунітетів, крім дипломатичного;
- створення процедур гласної атестації посадових осіб певних
категорій за участю представників громадськості;
- формування механізму перевірки майнового стану і джерел до¬
ходів посадових осіб і службовців організацій і установ незалежно від
форми власності, а також адекватність їх витрат і доходів;
- посилення державного регулювання і присутність держави в еко¬
номіці;
- вдосконалення державної політики у соціальній сфері, ліквідація
убогості, бідності, безробіття; поновлення трудових ресурсів;
- зниження вживання алкоголю і наркотичних засобів;
- зміцнення сім'ї;
- захист дітей від будь-якої експлуатації, усіх форм фізичного
і психічного насильства, зловживання чи розбещення;
- забезпечення гласності і наочності при підготовці законодавчих
актів;
- запровадження інституту кримінологічної експертизи норматив¬
них правових актів;
- комплексне використання правових засобів (кримінальноправових, адміністративно-правових, цивільно-правових та ін.) з ме¬
тою протидії злочинності;
- виправлення деформацій кадрової політики в органах влади; ви¬
ключення практики кумівства і сімейності;
- оптимізація процесів криміналізації-декриміналізації діянь;
- соціальна відповідальність бізнесу;
- розробка кримінологічного законодавства;
- захист потенційних і реабілітація реальних жертв злочинів;
- правова освіта;
- вдосконалення кримінологічного менеджменту;
- декриміналізація регіонів, галузей економіки і сфер діяльності;
- міжнародна взаємодія і співробітництво щодо виявлення і запо¬
бігання злочинності .
У згаданій вище Концепції реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень на період до 2015 року у розділі «Шля1

1

Клейменов, М. П. Указ. праця. - С. 229-231.
23

Розділ 1. Кримінологічна політика України: сутність, основні принципи та передумови...

хи і способи розв'язання проблем» передбачені напрями криміноло¬
гічної державної політики запобігання злочинності:
- удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохорон¬
ної діяльності та профілактики правопорушень;
- підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із звернен¬
нями громадян, забезпечення принципового реагування на факти по¬
рушення прав і свобод людини;
- визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів
з профілактики правопорушень;
- активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку
в державі;
- реформування правоохоронних органів з метою підвищення
ефективності їх діяльності щодо захисту прав і свобод людини, забез¬
печення результативної боротьби зі злочинністю та профілактики
правопорушень;
- забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері про¬
філактики правопорушень з використанням міжнародного досвіду;
- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на форму¬
вання негативного ставлення до протиправних діянь;
- ужиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності
в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового
способу життя, запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної
нетерпимості;
- недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і про¬
цесів, пов'язаних зі злочинністю;
- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями,
а також розроблення механізму екстреного реагування на факти без¬
доглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну ді¬
яльність;
- формування системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних
дітей та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- удосконалення податкової політики, запровадження системи ді¬
євого контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;
- запобігання незаконному переміщенню товарів через митний
кордон України, посилення правоохоронного компонента загально¬
державної системи протидії контрабанді;
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- ліквідація каналів незаконної міграції, посилення контролю за
додержанням правил в'їзду в Україну, виїзду з України і перебування
на її території іноземців та осіб без громадянства;
- ужиття разом із правоохоронними органами інших держав
оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику
злочинів окремих категорій;
- підвищення рівня матеріального, технічного та наукового забез¬
печення роботи з профілактики правопорушень, зокрема із залученням
сил і засобів місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК
та профільних наукових установ;
- провадження діяльності щодо запобігання злочинності в Україні
з обов' язковим урахуванням результатів вітчизняних наукових дослі¬
джень та міжнародного досвіду протидії різним видам злочинності;
- покращення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених
і соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, про¬
філактики вчинення ними правопорушень, підвищення рівня соціальновиховної роботи, стимулювання правослухняної поведінки;
- удосконалення інформаційного забезпечення профілактики пра¬
вопорушень та особистого захисту громадян від протиправних пося¬
гань за допомогою засобів масової інформації.
Як записано у Концепції, метою здійснення кримінологічної по¬
літики є забезпечення її ефективної реалізації шляхом розроблення та
здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення
причин й умов учинення злочинів, захист інтересів людини, суспіль¬
ства і держави від протиправних посягань, налагодження дієвої спів¬
праці між органами влади та громадськістю в зазначеній сфері.
Одним із очікуваних результатів повинно стати зменшення кіль
кості вчинюваних правопорушень .
Аналізуючи наведені дві теоретичні і одну прикладну моделі кри¬
мінологічної політики, можна зробити висновок, що кримінологічна
політика письмово зафіксована у певних державних документах, у яких
містяться поточні і перспективні її наміри, ідеї, завдання, стратегії
у сфері саме запобігання злочинності. Таким державним документом
1

1

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 р. [Текст] : розпорядження Каб. Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіц. вісн. України. - 2011. - № 93. - Ст. 3389.
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може бути закон чи підзаконний акт, наприклад: основи державної
політики запобігання злочинності; концепція державної програми про¬
філактики правопорушень; концепція реалізації державної політики
у сфері запобігання злочинності; національна стратегія запобігання
злочинності тощо. Головне - у назві має йтися про запобігання зло¬
чинності, а не про щось інше, що може викликати питання і невірно
орієнтувати суб' єктів запобіжної діяльності.
Разом із тим звертає на себе увагу безсистемний набір численних подекуди дрібних, політично заангажованих, абстрактно сформульо¬
ваних тощо, а тому безперспективних (з точки зору їх виконання
суб'єктами запобігання злочинності) напрямів кримінологічної полі
тики. Цей стереотип чиновницького складання шляхів і способів
розв' язання проблем, до речі, наспіх сформульованих або запозичених
з минулих таких самих концепцій, планів заходів, програм, - данина
минулим підходам до проблеми запобігання злочинності. Недарма
у Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики право¬
порушень на період до 2015 року зазначається, що «погіршення
соціально-економічної ситуації в державі негативно позначається на
криміногенній ситуації, зумовлює необхідність формування принципо
во нових підходів до розв'язання проблем у сфері
профілактики
правопорушень» (курсив наш. - В. Г.).
Державі і суспільству потрібна динамічна запобіжна система
«швидкого реагування», яка основується на кримінологічній теорії,
вітчизняному та міжнародному досвіді запобігання злочинності. Якщо
метою кримінологічної політики є скорочення кількісно-якісних по¬
казників злочинності в країні (а іншого бажати чи планувати - це
утопія), то для досягнення цієї мети потрібні адекватні засоби. У спро¬
щеному вигляді запобігання злочинності полягає у:
- посиленні запобіжного ефекту соціальної політики у державі
з метою випередження появи, обмеження, усунення існуючих кримі¬
ногенних явищ злочинності й ослаблення тим самим криміногенного
потенціалу в суспільстві;
- відверненні злочинних проявів зараз;
- усуненні можливостей вчинення злочинів потім.
1
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Інакше кажучи, запобігання злочинності - це буденна, кропітка,
постійна і довготривала, відповідальна, реально оцінювана, а тому не
завжди успішна за результатами, теоретично грамотна і практично
професійна робота відповідних суб'єктів запобіжного впливу.
Науковою базою кримінологічної політики є теорія запобігання
злочинності, яка ґрунтується на розумінні і поясненні її причин та умов.
Визначаючи кримінальну політику в широкому розумінні, Ф. фон Ліст
підкреслював, що вона є систематичною сукупністю напрямів, які
базуються на науковому дослідженні причин злочинності . Сучасна
українська кримінологія виходить із того, що злочинна поведінка об¬
умовлена врешті-решт комплексом різних за природою, силою впливу,
ступенем криміногенності негативних соціальних і біологічних явищ,
які породжують або сприяють злочинності у цілому та її окремим про¬
явам. Отже, теорія запобігання злочинності формується на уявленнях
про те, що поступове витіснення негативних явищ, випередження по¬
яви нових, обмеження, усунення їх дій, захист матеріальних цінностей,
життя та свобод громадян, подолання страху перед злочинністю і на¬
буття почуття захисту, а також своєчасне відвернення і припинення
злочинів можуть бути здійснені державою і суспільством на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному рівнях. Вихідні положення
цієї теорії викладені у багатьох наукових працях .
У межах кримінологічної політики залежно від кримінологічної
обстановки в країні першочергове значення може надаватися тому чи
іншому рівню запобігання злочинності, його окремим напрямам, су¬
купності заходів, методам запобіжного впливу та ін.
Розробці теорії запобігання злочинності служить Концепція роз
витку кримінологічної науки України на початку ХХІ ст. Теорія запо1
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отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1977. - 256 с.;
Голина, В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение пре
ступлений [Текст] : учеб. пособие / В. В. Голина. - Киев : УМК ВО, 1989. - 72 с.; Даньшин, И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии [Текст] : монография / И. Н. Даньшин. - Харьков : Прапор, 2005. - 224 с.; Туляков, В. О. Віктимологія (соціальні та
кримінологічні проблеми) [Текст] / В. О. Туляков. - О. : Юрид. л-ра, 2000. - 336 с.; Го
ліна, В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Голі
на. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.; та ін.
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бігання злочинності - квінтесенція, продукт розвитку всієї української
кримінологічної науки. Тому кримінологічна політика України має
враховувати останні сучасні і зарубіжні її досягнення. При розробці
кримінологічної політики уряду слід більш активно співпрацювати
з професіоналами, які безпосередньо займаються втіленням політики
у життя, відслідковують здійснення її напрямів, оцінюють результати.
Одночасно необхідно опиратися на рекомендації кримінологів - до¬
слідників теорії і практики запобігання злочинності.
Зміст кримінологічної політики (окремого законодавчого акта чи
складової частини загальної державної програми запобігання/протидії
злочинності) може бути різним, але, як уявляється, необхідно дотри¬
муватися певної структури тексту, що дозволить викласти основні
положення, наміри влади, заходи і засоби досягнення цілей, ресурсне
забезпечення, здійснення ресурсного забезпечення, контролю, оцінки
досягнутих результатів тощо.
Структуру розділів описової частини кримінологічної політики
можна частково запозичити, наприклад, із Концепції реалізації дер¬
жавної політики у сфері профілактики правопорушень на період до
2015 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1209-р.
Обов' язковими розділами основ кримінологічної політики (якщо
вона створюється як окремий директивний законодавчий акт) повинні
бути такі.
Визначення проблеми, на розв 'язання якої спрямована криміноло¬
гічна політика. Цей важливий розділ має бути змістовно максимально
соціально відвертим у розумінні природи злочинності, соціальної деструктивності людини, наявності в державі сприяючих кримінальним
проявам умов, реальності досягнення позитивних цілей, готовності
суспільства протидіяти негативним явищам і «сплатити» за це певну
ціну та ін.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхіднос
ті прийняття даної кримінологічної політики для її розв'язання. Ба¬
жано чесно перерахувати основні причини й умови певних тенденцій
1
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злочинності і тих негативних явищ, які активно сприяють проявам
криміногенного потенціалу членів суспільства. Сукупність різних зло¬
чинів - це лише його прояви, які ми називаємо злочинністю. Джерело
самих злочинних проявів, тобто злочинів, - це такий стан людської
свідомості, який характеризується рівнем рішучості членів суспільства
задовольняти свої наявні чи примарні потреби протиправним шляхом,
і в суспільстві для цього існують (або штучно створюються) сприят¬
ливі умови. Прояви злочинності, тобто злочини, - лише приблизний
кількісно-якісний показник зазначеного рівня.
Мета кримінологічної політики. Метою кримінологічної політики
є створення правової бази та визначення науково обґрунтованих комп¬
лексів, організаційно-управлінських шляхів щодо розвитку існуючих
та запровадження додаткових заходів протидії злочинності, які дозво¬
ляють, скажімо, продовжити тенденцію скорочення злочинності в Укра¬
їні і у перспективі суттєво зменшити рівень, послабити структуру
і характер як усієї злочинності, так і окремих її проявів, підвищити
безпеку громадян, захист їх свобод, прав та законних інтересів, а також
перебороти їх страх перед злочинністю.
Визначення оптимального шляху розв 'язання проблеми на основі
порівняльного аналізу запропонованих можливих варіантів. У цій
частині основ кримінологічної політики може йтися про вдосконален¬
ня існуючої системи нерепресивної протидії злочинності, управління
і координації нею або про їх реформування в напрямі принципового
оновлення підходів до запобіжного впливу на злочинність. Із існуючих
концептуальних варіантів перевага надається тому з них, виконання
якого держава, її інститути, суспільство у змозі забезпечити. У між¬
народних документах відзначається, що запобігання злочинності слід
розглядати не як ізольовані проблеми, які вирішуються спрощено і не¬
послідовними методами, а скоріше, як широкі і складні напрями ді¬
яльності, які потребують відповідних стратегій і підходів, що урахо¬
вують, зокрема: соціально-економічні, політичні, культурні умови
матеріального і духовного життя суспільства, в якому вони здійсню¬
ються; ступінь його розвитку з особливим акцентом на зміни, які зараз
відбуваються і, можливо, відбудуться у майбутньому; відповідні тра¬
диції і звичаї при максимальному й ефективному використанні мож29
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ливостей місцевого (регіонального) значення . Ще у Рекомендації
№ Я (96) 8 Комітету міністрів країнам - членам ЄС відносно політики
боротьби зі злочинністю на період перетворень, яка була прийнята
Комітетом міністрів 5 вересня 1996 р. на 572-й зустрічі заступників
міністрів, зазначалося, що оскільки соціальні, економічні та інші за¬
ходи часто мають прямий вплив на злочинність і запобігання злочин¬
ності потребує стабільності середовища, політика протидії злочиннос¬
ті повинна координуватися з політикою в інших сферах. Протидія
злочинності, особливо її запобігання, не може мати кон 'юнктурного
волюнтаристського характеру чи створювати імітаційний образ такої
протидії - таке вже було і є зараз.

1.3. Стратегії та методи розв'язання
проблем
У понятійному апараті кримінології з' явилося таке поняття, як
«стратегія». Стратегія - це засоби досягнення цілей, мистецтво веден¬
ня боротьби зі злочинністю або її окремими проявами, вибір вирішаль¬
ного напряму для досягнення заздалегідь накреслених цілей . У більш
розгорнутому концептуальному вигляді стратегія запобігання злочин¬
ності може бути визначена як галузь державної діяльності, в якій реа¬
лізуються концептуальні питання теорії і практики організації, пер¬
спективного програмування, планування, здійснення запобіжних за¬
ходів, дослідження закономірності превентивної діяльності, оцінки її
ефективності і наступного довгострокового кримінологічного прогнозування . При створенні конкретних стратегій слід виходити зі світо¬
вого досвіду превентивної діяльності, а також з кримінологічної об¬
становки, стану злочинності, рівня криміногенного потенціалу сус¬
пільства, розробки теорії кримінології і, зокрема, теорії запобігання
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злочинності, зі ступеня ресурсного забезпечення, міжнародного спів¬
робітництва та ін.
Стрижнем кримінологічних стратегій є методи запобіжного впли¬
ву, під якими розуміються науково сформульовані способи руйнівного
запобіжного впливу на криміногенні явища (вони в теорії кримінології
отримали назву «об'єкти»). Власне кажучи, методи стратегій є своє¬
рідною спробою, науково обґрунтованим, реальним, законним, кон¬
кретним підходом, навіть винаходом щодо досягнення цілей стратегії.
Методи за своїм походженням можуть мати соціальний, правовий,
комунікативний, психогенний характер та ін.
Як зразок можуть бути використані рекомендації VІІ Конгресу ООН
із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками
(26 серпня - 6 вересня 1985 р., м. Мілан), стратегій запобігання зло¬
чинності. Розрізняються два види стратегій: побічна і пряма. До першої
належать: підвищення рівня життя (забезпечення відповідних житло¬
вих умов, харчування, зайнятість, пенсійне і соціальне забезпечення);
надання належної освіти і виховання дітям; створення умов для кон¬
структивного проведення вільного часу молодими людьми; підвищен¬
ня можливості отримання роботи, професійної підготовки і освіти для
безробітних молодих людей і молоді, для осіб, які відбули покарання
у виді позбавлення волі; розвиток громад, оскільки це є частиною за¬
ходів щодо покращення рівня життя; допомога у сфері соціального
забезпечення і фінансова допомога. По суті ці стратегії добре відомі.
У вітчизняній кримінології ще за радянських часів вони отримали на¬
зву «загально соціальні заходи запобігання злочинності», хоча воно не
є головним його завданням. Загальносоціальне запобігання злочиннос¬
ті реалізує антикриміногенний потенціал суспільства в цілому та всіх
його інститутів. Здійснення його відбувається заради зменшення сус¬
пільного протиріччя, криміногенного протистояння різних верств на¬
селення, зменшення соціальної дезорганізації і людської деструктивності. Ці заходи мають бути спрямовані на запобігання, виникнення та
усунення існуючих негативних суперечностей у суспільстві, пом'якшення
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наслідків кризових процесів, які відбуваються в країні, конфліктів
і проблемних ситуацій у різних сферах людського буття, досягнення
у суспільстві певного консенсусу. Отже, загальносоціальне запобіган¬
ня злочинності, що дійсно було таким, необхідно спрямувати на по¬
дальше вдосконалення соціально-психологічного клімату в країні
і регіонах, разом із тим у перспективі на усунення причин й умов злочинності .
Другий вид передбачає такі стратегії.
Втручання в кризові ситуації. Згідно із рекомендаціями вказаного
Конгресу ООН втручання у кризові ситуації розуміється як різновид
послуг у межах загальної системи соціального забезпечення, яке до¬
ступно всім віковим (а не тільки групі неповнолітніх) категоріям на¬
селення. Ці послуги мають широкий характер: від простої поради за
телефоном до надання житла та медичного обслуговування, деінтоксикації у випадках зловживання наркотиками чи звичайного фізіоте¬
рапевтичного лікування. На наш погляд, цій стратегії слід надати більш
ґрунтовний зміст: від простої поради за телефоном, надання допомоги
до силового втручання державних структур на різних етапах злочинної
поведінки, фізичного припинення реалізації злочинних проявів, що
природно потребує вдосконалення організації і тактики оперативнорозшукової роботи, які повинні орієнтуватися на вихід на механізми
підготовки і вчинення злочинних проявів, протидії кримінальній субкультурі, злочинним традиціям, усунення, а точніше, розвінчування
романтики злочинного способу життя. Пріоритетним напрямом у цьо¬
му слід визначити:
- розвідувально-розшукову роботу у кримінальній сфері та вихов¬
ну роботу за допомогою засобів масової інформації;
- отримання за допомогою оперативно-розшукових засобів і мето¬
дів стратегічної інформації про великі злочинні, у тому числі терорис¬
тичні, структури, угруповання, їх лідерів, технічне озброєння, об'єкти
нападу, міжнародні зв' язки тощо;
- розвідку у кримінальному середовищі з метою збору інформації
про підготовку вчинення - особливо масштабних і резонансних - зло¬
чинів;
1

1

Комплексна програма профілактики злочинності в Харківській області на 2006¬
2010 роки [Текст]. - Х. : Харк. обл. держ. адмін., 2005. - С. 22.
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- створення спеціалізованих структур боротьби зі злочинними про¬
явами, які за своїми можливостями, організаційною побудовою, опе¬
ративною реакцією на швидко мінливі ситуації у сфері злочинності
могли на рівних вести з нею боротьбу (економічна сфера, сфера тор
гівлі людьми, рейдерства, Інтернет, хакерство, фашизм, екстремізм,
тероризм, сімейне насильство тощо);
- запобігання корисливо-насильницьким і насильницьким злочинам
шляхом оперативно-розшукової роботи;
- створення достатньої кількості спеціально-психологічних служб
у місцях відбування покарання неповнолітніми, які вперше вчинили
злочин;
- активізацію протидії пияцтву, алкоголізму, наркоманії, що, як
давно відомо, є надійним засобом запобігання злочинності;
- своєчасне виявлення і взяття на профілактичний облік осіб, які
потенційно схильні вчинити злочини, особливо в сімейно-побутовій
сфері (Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»).
Це далеко не всі напрями даної стратегії.
Зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень. Пер¬
винно ця стратегія була задумана її розробниками як соціальний метод
містобудування, архітектурного і дизайнерського забезпечення без¬
пеки промислових підприємств, житлових приміщень, освітлення,
банків, бізнесу, магазинів, маркування товарів, цінних предметів, ви¬
користання систем контролю, створення більш ефективних фізичних
перепон, бар' єрів на шляху злочинності, патрулювання поліції разом
з громадськістю та ін. У модернізованому вигляді дану стратегію мож¬
на представити як стратегію «захисного простору і фізичних бар'єрів
для злочинності», що спрямована на:
- обмеження, а за можливості, і повне усунення технічних та ор¬
ганізаційних умов, що сприяють діяльності злочинців;
- посилення патрулювання в тих населених пунктах і районах міст,
особливо на ринках, вокзалах, пристанях, аеропортах, у вечірній та
нічний час. На допомогу органам внутрішніх справ використовувати
волонтерів, козацтво, у деяких випадках військовослужбовців із під¬
розділів місцевих гарнізонів;
- створення міліцейських моторизованих частин (груп) з метою
мобільного реагування на факти правопорушень, удосконалення тра¬
диційних видів патрулювання (пішки, на велосипедах, конях);
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- при складних криміногенних ситуаціях створення загонів колек¬
тивної самооборони громадян за місцем проживання, розташування
дачних ділянок, садиб тощо;
- організацію в районах (мікрорайонах, приватних секторах) запо¬
біжної системи за типом «Під наглядом сусідів» (через дільничних
інспекторів);
- практикування комплексних оперативно-запобіжних заходів у тих
населених пунктах, районах, мікрорайонах, де спостерігається напру¬
жена криміногенна обстановка;
- підвищення рівня реєстрації і вирішення заяв громадян про вчи¬
нення стосовно них будь-яких злочинних діянь, введення щокварталь¬
них звітів про підсумки роботи органів внутрішніх справ щодо резуль¬
татів розгляду заяв громадян та інших повідомлень про злочинні про¬
яви на певних адміністративно-територіальних одиницях;
- введення спеціальної підготовки співробітників міліції (груп) для
реагування на найбільш поширені прояви злочинності, у тому числі
насильства в сім' ї, захоплення заручників та ін.;
- маркування цінних предметів, товару;
- задоволення попиту населення про надійні замки, двері, мета¬
леві ґрати для вікон і балконів та інші засоби безпеки житла громадян,
споруд, приміщень;
- максимальне задоволення заявки громадян на монтаж електрич¬
ної сигналізації у квартирах, гаражах та інших місцях;
- створення груп карного розшуку щодо протидії проявам профе¬
сійного шахрайства;
- розширення практики надання психотерапевтичної і психокорекційної допомоги населенню з боку державних медичних установ, при¬
ватних клінік і приватних практикуючих лікарів (за згодою);
- створення спеціальної служби апробації для спостереження за
поведінкою осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, надання їм
необхідної допомоги щодо працевлаштування та побутового влашту¬
вання;
- посилення контролю за обігом зброї, боєприпасів і вибухових
речовин;
- систематичне проведення оперативно-розшукових запобіжних
заходів на ринках, в аеропортах, на залізницях та інших місцях з метою
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захисту суб' єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, запобі¬
гання та викриття фактів корупції і хабарництва;
- мінімізацію злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовище;
- створення в адміністративно-територіальних одиницях громад¬
ських фондів з метою матеріальної підтримки правоохоронних органів,
а також за можливості допомоги жертвам злочинів;
- упровадження кримінологічної поінформованості населення про
злочинність та заходи запобігання на кшталт видання безкоштовних
брошур типу «Як не стати жертвами злочинних проявів насильниць
кого і корисливого характеру?» тощо.
Тут наведені лише окремі і то більш для ілюстрації приклади запо
біжних спроможностей стратегії зменшення фізичних можливостей
вчинення злочинів. Конкретизація, винахід ефективних заходів цієї
стратегії залежать від особливостей регіону, криміногенної обстанов¬
ки, законодавства, практики його застосування, професійності їх роз¬
робників, відповідального відношення виконавців до справи запобі¬
гання злочинності, ресурсного забезпечення та ін.
Виховно-запобіжна та інформаційна робота з населенням. Гро мадськість повинна отримувати інформацію про злочинність та запо¬
біжні заходи. Ні кримінологічна політика, ні правоохоронні органи не
можуть ефективно діяти без позитивного відношення й активної під¬
тримки з боку суспільства, свідомих громадян. У рекомендаціях VII
Конгресу ООН наполягається на проведенні пропагандистських кам¬
паній за допомогою засобів масової інформації, зібрань громадськості,
релігійних заходів. У залежності від цілей розрізняються такі види
пропагандистських кампаній: а) інформація про заходи щодо запобі¬
гання злочинності; б) інформація про роботу поліції/міліції: роз'яснення
її ролі і надання інформації про злочинну діяльність; в) інформація за
правовими питаннями для того, щоб громадяни знали і виконували
закони. У деяких країнах у рамках цієї стратегії передбачаються від¬
відування тюрем (колоній) з метою залякування, змагання щодо запо¬
бігання злочинності, які проводяться в школах, вузах, районах. Ми
вважаємо, що елементами даної стратегії можуть бути:
- зорієнтування засобів масової інформації на запобіжну роботу
серед злочинного середовища;
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- кримінологічна поінформованість населення через засоби масо¬
вої інформації про злочинність у конкретній місцевості з метою спо¬
нукання населення до позитивної активної поведінки, усунення віктимної поведінки, розкриття засобів і прийомів вчинення злочинів,
тобто зняття таємниці з діяльності злочинців, виявлення латентних
злочинів;
- пропагандистські кампанії з використанням засобів масової ін¬
формації; формування позитивного образу співробітника правоохорон¬
них органів;
- розробка силами громадських, релігійних, правоохоронних та
інших структур програм пропаганди ненасильства, доброго відношен¬
ня до оточуючих;
- посилення патріотичного виховання з використанням нових форм
і методів;
- розробка програм зменшення віктимізації і віктимності для різ¬
них соціальних груп населення як засобу запобігання таким злочинним
проявам, як насильницьким, корисливо-насильницьким, необережним
та іншим злочинам; викладання в школах віктимологічних програм;
- відновлення діяльності дозвільних установ, палаців, гуртків для ор¬
ганізації різних форм позитивного дозвілля підлітків у позаучбовий час;
- особлива увага до певних груп злочинів.
Це також лише зразки напрямів розглядуваної стратегії запобіган¬
ня злочинності.
Залучення громадськості до запобігання злочинності. Широке за¬
лучення громадян у сферу запобіжної діяльності як стратегія протидії
злочинності передбачає розвиток правосвідомості і розуміння спіль¬
ності суспільних та особистих інтересів. Для цього потрібна тривала
та добре організована робота щодо розповсюдження відповідних знань,
створення громадських структур, налагодження взаємодії й координа¬
ції з державними суб' єктами запобігання злочинності. У різних країнах
склад і функції тих чи інших форм громадських організацій не одна¬
ковий, однак їх можна класифікувати таким чином:
а) органи, які виконують чітко профілактичні функції. Такими
є комітети, ради чи групи із запобігання злочинності. Головна функція
цих асоціацій полягає у підтримці контактів із поліцією/міліцією, ор¬
ганізації кампаній щодо запобігання злочинності, а також у підготовці
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рекомендацій для офіційних осіб стосовно стратегій запобігання зло¬
чинності;
б) неофіційні асоціації, головною функцією яких є вирішення спо¬
рів. Ці органи відомі під різними найменуваннями - сільські ради,
комісії із вирішення спорів, товариські суди, займаються розглядом
кримінальних (і не тільки) справ незначної суспільної небезпеки. По¬
пулярність програм посередництва, можливо, пояснюється більш
уважним ставленням до жертви правопорушення. Компенсаційна про¬
цедура розгляду справи більше відповідає її інтересам, ніж притягнен¬
ня злочинця до кримінальної відповідальності;
в) громадські організації, основною функцією яких є патрулюван¬
ня разом із поліцією, надання допомоги поліції і налагодження довір¬
ливих стосунків між поліцією і населенням.
Для нашої країни, в якій ще не створена розгалужена система гро¬
мадських організацій запобіжної спрямованості, ознайомлення зі
світовим досвідом залучення громадян до протидії злочинності є до¬
сить перспективним.
Надання допомоги жертвам злочинів. Надання моральної підтрим¬
ки і матеріальної допомоги громадянам, які потерпіли від злочинів, - за¬
вдання правової держави. Відповідно до розділу 1 «Загальні положення
Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які по¬
терпіли від злочинів», схваленої Указом Президента України від 28
грудня 2004 р., проблема захисту прав та законних інтересів осіб, які
потерпіли від злочинів, належного поновлення їх прав, своєчасного від¬
шкодування шкоди, заподіяної вчиненим злочином, як свідчать резуль¬
тати аналізу законодавства та практики його застосування, залишається
надзвичайно актуальною. За статистичними даними, протягом 2003 р.
від злочинів потерпіло 352 тис. громадян. Сума збитків, завданих при
цьому громадянам, становила близько 100 млн грн. У 2004 і 2005 рр.
потерпіло від злочинів майже 638 тис. осіб (даних за ці роки про суму
збитків саме громадянам у статистичній звітності МВС України не міс¬
титься). За 6 років (2006-2011) стали жертвами злочинів або отримали
лише тяжкі тілесні ушкодження понад 1 млн 630 тис. осіб. Отже, усьо¬
го за 9 років (2003-2011) від рук злочинців постраждало лише за два
види тяжких та особливо тяжких злочинів фізично, психологічно, мо¬
рально, матеріально приблизно 74 тис. громадян. Суми збитків у грошо37
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вому виразі тут ледве показові, вони дуже великі, навіть невимовні,
оскільки йдеться про життя і здоров'я людей. І хоча у багатьох випадках
потерпілі (чи їх представники) можуть за рішенням суду отримати від¬
шкодування шкоди, заподіяної вчиненим злочином, проте у повному
обсязі це рідко здійснюється на практиці, а у випадках, коли особу, яка
вчинила злочин, не встановлено або вона переховується чи є неспромож¬
ною, - узагалі не відбувається .
Надання допомоги потерпілим, жертвам розглядається як далеко¬
глядна державна стратегія запобігання злочинності, що передбачає,
по-перше, довіру і співробітництво реальних і можливих потерпілих
з правоохоронними органами з метою випередження вчинення зло¬
чинних проявів насильницького характеру; по-друге, розширення прав
потерпілих при досудовому і судовому розгляді кримінальних справ,
а головне - обов'язкове врахування правоохоронними і судовими ор
ганами обґрунтованої позиції потерпілих при вирішенні питань від¬
бування/виконання покарання (помилування, амністія, умовнодострокове звільнення тощо); по-третє, широке впровадження компен¬
саційного принципу відшкодування шкоди потерпілим повинно мати
стримуючий вплив на злочинну мотивацію.
1
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Вихідні принципи державної
кримінологічної політики

З урахуванням мінливості соціальної ситуації необхідним елемен¬
том кримінологічної політики слід вважати розробку принципів і ме¬
ханізмів реального втілення теоретичних надбань у практику суб' єктів
реалізації - як державних і представницьких інститутів, так і інститу¬
тів громадянського суспільства.
Ефективна кримінологічна політика держави - це насамперед по¬
новлення порушених прав жертви злочину, відродження соціальнопозитивних якостей населення, що в кінцевому результаті неминуче
призведе до зміцнення правопорядку. Досягнути цього неможливо без
додержання основних, базових принципів її формування й функціону1

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) [Текст] / за
заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Х. : Кроссроуд, 2008. - С. 287-288.
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вання. Вихідним постулатом при визначенні фундаментальних прин¬
ципів державної кримінологічної політики є пошуки саме тих із них,
які найповніше відображали б природу такої діяльності держави, її
завдання й функції. До таких, з нашої точки зору, треба віднести нижченаведені.
1. Принцип науковості передбачає об'єктивний аналіз закономір¬
ностей розвитку суспільства й соціальних явищ, які сприяють існуван¬
ню, функціонуванню та відтворенню злочинності, й опрацювання на
цьому підґрунті стратегії й тактики впливу на неї. Він має реалізову¬
ватись на стадії як законотворчості, так і правозастосування. Це зумов¬
лено тим, що віднесенням тих чи інших діянь до кола злочинних
і караних законодавець побічно впливає на коливання рівня злочин¬
ності та зміну в її структурі. У випадках, якщо без достатнього науко¬
вого обґрунтування криміналізується будь-яка форма протиправної
поведінки, по-перше, неповною мірою реалізується невідворотність
відповідальності, а по-друге, відволікаються людські й матеріальні
ресурси, що в цілому тягне за собою зниження ефективності впливу
на злочинність. На стадії ж правозастосування додержання цього
принципу дозволяє чіткіше й конкретніше відокремлювати основні
напрямки запобіжного впливу, точніше прогнозувати розвиток ситуації,
оптимізувати ресурси і здійснювати управлінські заходи, які макси¬
мально відповідають об' єктивному розвитку.
Упровадження цього принципу - це не лише адекватна реакція на
об' єктивну реальність, а й коригування стратегічних напрямів і прак¬
тичних заходів реалізації кримінологічної політики держави. Резуль¬
татом цього можуть бути юридично обґрунтовані й такі, що відповіда¬
ють чинному законодавству висновки й оцінки, що, у свою чергу, до¬
зволить приймати оптимальні правові й управлінські рішення. Адже
кримінологія є юридичною наукою не тільки тому, що вивчає злочин¬
ність, а й у силу своєї загальної спрямованості на аналіз ефективності
саме правової організації суспільних відносин і суспільного буття
з метою мінімізації засобами правового реагування дій чинників, що
сприяють наявності й відтворенню злочинності.
2. Принцип системності становить систему наукових і практичних
засобів і заходів на всіх стадіях визначення мети, розроблення, упро1

1
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вадження й реалізації державної кримінологічної політики, установ¬
лення інтегрованих зв' язків між різноманітними напрямами, об' єктами
й суб' єктами здійснення соціальної політики держави, системної вза¬
ємозумовленості і взаємодії різних цільових і стратегічних програм її
діяльності.
3. Принцип законності реалізує загальний для правової держави
принцип верховенства права й верховенства закону щодо інших видів
правового реагування. На практиці його втілення ґрунтується на заснованості державної політики на конституційних підвалинах. Здій¬
снення ж кримінологічної політики повинно проходити виключно
в рамках, установлених чинним законодавством, а стратегічні напрями
й тактичні заходи та засоби мають бути закріплені на законодавчому
рівні. При цьому обов' язковою умовою виступають додержання й за¬
безпечення законних прав та інтересів усіх членів суспільства.
4. Принцип реальності випливає з вимоги базування державної
кримінологічної політики на всебічному дослідженні реального стану
злочинності й оцінки її латентної складової, а також наявних можли¬
востей усіх суб'єктів реалізації такої політики, практичного впрова¬
дження її стратегічних напрямів і тактичних завдань.
5. Принцип утилітаризму полягає в тому, що цій політиці належить
мати стійку прагматичну орієнтованість і бути спрямованою на вирі¬
шення не тільки нагальних, очевидних і невідкладних завдань, а й на
перспективний розвиток як самої політики, так і практичних заходів її
втілення в життя.
6. Принцип економічної доцільності походить із того, що будь-який
конкретний злочин, вид злочинності чи злочинність загалом у кінце¬
вому підсумку досить відчутно впливає на економічні відносини. Він
передбачає впровадження таких заходів реагування, які при максималь¬
ній їх ефективності були б достатніми й не вимагали для цього значних
матеріальних, фінансових і людських ресурсів.
7. Принцип комплексності зумовлюється природою злочинності як
явища, на яке повинна бути спрямована така політика. Чинники, що
впливають на існування й самовідтворення злочинності, є самі по собі
комплексними і випливають із багатьох негараздів суспільного буття
соціально- економічного, політико- ідеологічного, моральнопсихологічного й побутово-дозвільного характеру. Він полягає в широ40
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кому застосуванні не лише спеціальних методів і заходів, розроблених
кримінологією в рамках теорії запобігання злочинності, а й економічних,
ідеологічних, моральних, організаційних та інших важелів.
8. Принцип конкретності має на увазі виявлення найбільш акту¬
альних стратегічних напрямів політики, визначення безпосередніх
суб' єктів і заходів запобіжної діяльності, її форм і методів, строків
виконання і контролю за виконанням запланованих дій.
9. Принцип гуманізму використовується не лише в сучасній науці
і не тільки вченими або політичними лідерами. Цим поняттям оперують
на рівні буденної свідомості. Але слід констатувати, що чіткого осмис¬
лення цього принципу, на жаль, бракує. З огляду на стратегічні напря¬
ми й засоби реалізації кримінологічної політики держави підкреслимо,
що змістовним його наповненням повинно бути визнання людини най¬
вищою соціальною цінністю й метою суспільного розвитку. Інакше
кажучи, усі процеси й інститути (влада, наука, освіта, культура, гроші,
мистецтво тощо) мають бути підпорядковані цьому і служити засо¬
бами стосовно кожного індивіда як цілі такого розвитку.
10. Принцип динамізму випливає з мінливої природи злочинності
як явища, що постійно і швидко розвивається. Вона інтегрується із
соціальним буттям динамічного суспільства та його інститутів, які,
у свою чергу, також не знаходяться в статичному стані, а активно ево¬
люціонують, як того вимагають соціальні потреби. Динаміка об'єкта
впливу має корелюватися із способами й засобами останнього, стра¬
тегія й тактика - коригуватися із заходами економічного, політичного,
внутрішньо- й зовнішньополітичного характеру.
11. Принцип постійності тісно пов'язаний із попереднім. Його сут¬
ність полягає у вимозі проведення практичної реалізації стратегічних
напрямів кримінологічної політики держави не кампаніями (переважно
з гучними назвами, як повелось в Україні), з притаманними такому під¬
ходу фазами спадів і підйомів, а постійно, рівномірно й повсякденно.
12. Принцип стратегічної цілісності означає чітке визначення
довгострокової державної стратегії, з якої випливали б як основні на¬
прями діяльності у сфері кримінологічної політики, так і конкретні
тактичні заходи, у тому числі й окремі, цільові її програми й акції.
13. Принцип державності тлумачиться як спрямованість держави
на посилення своєї ролі як соціального інституту у формуванні, удо41
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сконаленні й практичному втіленні стратегічних напрямів і засобів
реалізації державної кримінологічної політики.
Названі принципи мають стати підґрунтям для формулювання,
опрацювання, удосконалення й практичного втілення такої політики.
Це не означає, що запропонована їх система є сталою й не може роз¬
виватись і вдосконалюватись, особливо з огляду на багатоаспектність
і складність такого процесу, як розробка довготривалої й узгодженої
кримінологічної політики держави.

^ ^ н 1 , 5 ,

Кримінологічний прогноз
як основа наукової розробки
кримінологічної політики

Кримінологічне прогнозування - це наукове передбачення основних
змін розвитку злочинності, окремих її форм, груп чи видів злочинів або
вірогідності вчинення злочину окремою особою. Кримінологічне про¬
гнозування являє собою процес науково обґрунтованого пізнання май¬
бутнього рівня, динаміки і структури злочинності завдяки вивченню
тенденцій розвитку цього явища в минулому. Кримінологічний прогноз це підсумкове судження із процесу прогнозування про стан злочиннос¬
ті та її перспективні характеристики в майбутньому.
Кримінологічне прогнозування дозволяє: а) попередити суспільство
і державу про можливі варіанти розвитку криміногенної ситуації в кра¬
їні у майбутньому; б) здійснити належне планування боротьби зі зло
чинністю і розробити заходи, спрямовані на її запобігання; в) сприяти
розробленню спеціальних програм для вирішення соціальноекономічних проблем суспільства; г) вирішити питання про законодав¬
че забезпечення тих чи інших суспільних відносин, внесення змін чи
доповнень до чинного законодавства, яке регламентує різноманітні
сфери суспільного життя; ґ) провести обґрунтовану кримінологічну
експертизу необхідних законопроектів чи інших нормативно-правових
актів; д) виявити можливі позитивні і негативні наслідки заходів запо¬
бігання злочинності, окремих її форм, груп чи видів злочинів.
Кримінологічне прогнозування не зводиться до безперечних твер¬
джень, а ставить за мету заздалегідь поінформувати державу і суспіль42
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ство, правоохоронні органи й окремих громадян про можливий ризик
злочинної поведінки і необхідність застосування заходів запобігання.
Науковий прогноз - це завжди вірогідне судження про майбутній стан
явища, що визначається. Він не може суперечити об' єктивності, бо
завжди заснований на вивченні вірогідних закономірностей розвитку
певного явища на основі емпіричних досліджень і наукової теорії. Зло¬
чинність як соціальне явище також підкоряється дії вірогідних законо¬
мірностей, і її динаміка залежить від багатьох змінних.
Традиційно проводяться такі види кримінологічного прогнозуван¬
ня: 1) прогнозування злочинності; 2) прогнозування окремих форм
злочинності, груп чи видів злочинів; 3) прогнозування індивідуальної
злочинної поведінки; 4) прогнозування можливого розвитку деяких
видів людської поведінки у суспільно небезпечні форми, що потребу¬
ють своєчасної криміналізації.
Прогнозування тенденцій і закономірностей розвитку злочинності,
її окремих форм, груп чи видів злочинів ґрунтується на вивченні ди¬
наміки розвитку цього масового негативного соціального явища і тих
чинників, що детермінують його як свій наслідок.
Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки здійснюється на
знанні морально-психологічних характеристик особистості, системи її
диспозицій і установок, а також дозлочинної чи посткримінальної по¬
ведінки індивіда. Прогнозування різноманітних форм антисоціальної
поведінки ґрунтується на знанні впливу умов сімейного виховання осо¬
би, найближчого побутового оточення, особливостей проявів моральнопсихологічної сфери, поведінки в реальних життєвих ситуаціях.
Залежно від поставлених завдань прогнози можуть розроблятися
на різні проміжки часу. За строками, як правило, виділяють такі види
кримінологічного прогнозування: поточне; короткострокове; середньострокове; перспективне.
Поточне прогнозування - це прогнозування на декілька днів за
результатами аналізу криміногенної обстановки у зв'язку із певними
значними подіями в регіоні, яке здійснюється, як правило, правоохо¬
ронними органами. Короткострокове прогнозування застосовується
при прогнозуванні розвитку криміногенної ситуації на найближчу
перспективу (1-2 роки). Середньострокове прогнозування викорис¬
товується для аналізу розвитку криміногенних чинників на тривалий
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час (3-5 років). Перспективне прогнозування здійснюється наукови¬
ми чи науково-дослідними установами, зацікавленими відомствами,
групами експертів чи окремими вченими і спрямоване на встанов¬
лення закономірностей і тенденцій розвитку злочинності на довго¬
тривалу перспективу (5-10 років).
Кримінологічний прогноз при цьому має задовольняти таким ме¬
тодологічним вимогам: а) він має бути заснований на достовірній
статистичній інформації і даних вибіркових кримінологічних дослі¬
джень; б) бути неупередженим, тобто не повинен здійснюватися в ін¬
тересах будь-яких зацікавлених осіб, установ, відомств, організацій;
в) має відповідати науковим засадам теорії прогнозування і не обме¬
жуватися при цьому лише одним певним методом; г) його вихідним
показником завжди повинен бути реальний криміногенний фон, на
основі якого будується прогностична модель; ґ) прогноз має бути на¬
дійним, тобто мати високий ступінь вірогідності; д) здійснюватися
безперервно, у міру зміни соціально-політичної атмосфери в суспіль¬
стві й ураховувати економічні, політичні та соціально-психологічні
чинники, які впливають на рівень, структуру і динаміку злочинності.
У практиці наукового прогнозування розвитку соціальних про¬
цесів застосовуються понад 150 різних методів і методик, серед яких
найбільше розповсюдження при складанні кримінологічних прогно¬
зів знайшли такі методи: а) екстраполяції; б) експертних оцінок;
в) математичного моделювання, що, як правило, застосовуються
комплексно.
Метод екстраполяції полягає в тому, що висновки, які були отри¬
мані при вивченні рівня, динаміки і структури злочинності у минулому,
розповсюджуються на її тенденції у майбутньому за допомогою ста¬
тистичних методів дослідження динамічних рядів. Цей метод викорис¬
товується при короткостроковому прогнозуванні.
Метод експертних оцінок являє собою специфічну форму опиту¬
вання висококваліфікованих та досвідчених наукових та практичних
працівників про тенденції розвитку злочинності на той чи інший пе¬
ріод. Метод експертних оцінок застосовується для середньострокового
та перспективного прогнозування та коли іншими методами скласти
прогноз неможливо. Цей метод має певний рівень суб'єктивності і для
його зниження слід: а) визначати належну кількість експертів; б) зроби44
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ти правильний підбір експертів, ураховуючи їх компетентність у тій
чи іншій галузі; в) розрахувати ступінь узгодженості думок експертів;
г) створювати обґрунтовану методику опитування.
Більш досконалим і складним методом кримінологічного прогно¬
зування є метод математичного моделювання, заснований на врахуван¬
ні багатофакторної детермінації і питомої ваги різноманітних чинників,
що обумовлюють злочинність та окремі її види. Сутність цього методу
полягає в тому, що на підставі раніш установлених правових характе¬
ристик, зв' язків і закономірностей соціального явища, що вивчається,
створюється модель розвитку криміногенної ситуації, а потім дослі¬
дження проводяться на створеній математичній моделі. Проте, якщо
в техніці моделлю може бути експериментальний зразок, то при до¬
слідженні соціальних явищ модель звичайно висловлюється в абстракт¬
ній, знаковій формі, шляхом проставлення відповідних кількісних
значень соціальним процесам і явищам на основі раніш установлених
характеристик і взаємозв' язків між ними. Такий метод прогнозування
найбільш ефективний для середньострокових прогнозів.

Розділ 2
Теоретичні та прикладні
проблеми втілення
кримінологічної політики
у програмі запобігання
злочинності
2.1. Сучасна нормативно-правова база
та практика державного
програмування протидії
злочинності в Україні
Нормативно-правової бази розробки, прийняття й реалізації саме
державних програм запобігання та протидії злочинності в Україні до
2000 р., а фактично до 2004 р., не було. У кримінологічній літературі
за радянських часів пропонувалися міркування і концептуальні моде¬
лі стосовно основних положень, структури, змісту заходів тощо таких
програм . Актуальність державного програмування боротьби зі зло
чинністю змушувала практику йти шляхом «спроб і помилок», а то
й запозичення досвіду складання програм у деяких держав (наприклад,
у США). Тому державні програми у цій сфері, започатковані в Україні
із 1993 р., мали різні назви, преамбули, підрозділи, спрямованість, зміст
заходів, були розраховані на різні строки, затверджувалися і контролю1

1

Наприклад, див.: Аванесов, Г. А. Теория и методология криминологического
прогнозирования [Текст] / Г. А. Аванесов. - М. : Юрид. лит., 1972. - 334 с.; Теоретичес
кие основы предупреждения преступности [Текст] / отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков,
Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1977. - 256 с.; Комплексное планирование про
филактики правонарушений [Текст ]. - М. : Всесоюз. ин-т по изучению причин и раз
раб. мер предупреждения преступности, 1979; Бородин, С. В. Борьба с преступностью:
теоретическая модель комплексной программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука,
1990. - 272 с.; та ін.
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валися різними державними суб'єктами та ін. Нагадаємо, що перша
програма була озаглавлена «Державна програма боротьби зі злочин
ністю», прийнята Законом України від 25 червня 1993 р. строком на 3
роки (у подальшому - Програма). У преамбулі цієї Програми підкрес¬
лювалось, що гострота криміногенної обстановки в країні вимагає
вжиття комплексних заходів з боку держави, що мали б забезпечити її
стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну увагу за цих умов
повинно бути надано питанням правового забезпечення правоохорон¬
ної діяльності, удосконаленню системи запобігання правопорушенням,
посиленню боротьби з організованою злочинністю, забезпеченню
охорони громадського порядку та громадської безпеки. До першочер¬
гових заходів належали також удосконалення кримінально-виконавчої
системи, розширення міжнародного співробітництва у боротьбі зі зло¬
чинністю, кадрове, наукове, інформаційно-технічне забезпечення
правоохоронної діяльності.
Структура Програми складалася із 7 розділів. Кожний розділ Про¬
грами мав свій зміст, тобто сукупність конкретних заходів, суб'єктів
та строки їх реалізації. Така структура дозволяла перш за все забез¬
печити постійне виконання запобіжних заходів у відповідності до
Програми і здійснювати за цим контроль. Крім того, наявність у струк¬
турі Програми розділів та статей повинна була сприяти послідовності
здійснення передбачених заходів, організації взаємодії і координації
діяльності суб'єктів, а також спрямувати увагу на найбільш пріоритет¬
ні напрями протидії злочинності.
У цілому слід позитивно оцінити Закон України «Про Державну
програму боротьби зі злочинністю» як перший такий документ за всю
історію України, який став прообразом інших подібних документів.
Необхідно також відзначити, що його прийняття - це вагомий внесок
у розвиток кримінологічної політики у нашій державі. Програма перед¬
бачала комплексний підхід до боротьби зі злочинністю. Суб' єктами,
що несли відповідальність за її розробку і втілення окремих запобіжних
напрямів, були названі різні органи влади й управління. Програма
стала зразком для розробки регіональних, місцевих та відомчих комп¬
лексних планів запобігання злочинності .
1

1

Детальніше див.: Голіна, В. В. Злочинності - організовану протидію [Текст] /
В. В. Голіна. - Х. : Рубікон, 1998. - С. 10-16.
47

Розділ 2. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики...

Пройшло понад 3 роки з дня прийняття першої Програми. У по¬
станові Верховної Ради щодо її затвердження було записано, що ре¬
зультати її виконання мали бути заслухані на сесії Ради у першому
кварталі 1996 р. Але повідомлення про це, на жаль, не було.
28 червня 1996 р. приймається Конституція України, згідно зі
ст. 116 якої Кабінет Міністрів України: «розробляє і здійснює загально¬
державні програми економічного, науково-технічного, соціального
і культурного розвитку» (п. 4), а також «здійснює заходи щодо забез¬
печення обороноздатності і національної безпеки України, громадсько¬
го порядку, боротьби зі злочинністю» (п. 7). У відповідності до ст. 117
Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компе¬
тенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до ви¬
конання. Виходить, що і програми, і заходи боротьби зі злочинністю
та забезпечення правопорядку - це прерогатива Кабінету Міністрів
України. Між тим ст. 92 Основного Закону встановлено, що виключно
законами України визначаються, зокрема, основи національної без¬
пеки, організація Збройних Сил України і забезпечення громадського
порядку (п. 17).
Як бачимо, існувала (і існує) певна законодавча термінологічна
невизначеність: «здійснює заходи щодо забезпечення громадського
порядку, боротьби зі злочинністю» - компетенція Кабміну України;
«виключно законами України визначаються основи забезпечення гро¬
мадського порядку» - компетенція Верховної Ради України. Чинна на
той час перша Програма боротьби зі злочинністю була затверджена
саме Верховною Радою України. У компетенцію Президента України
затвердження Державних програм боротьби зі злочинністю не входи¬
ло. Між тим 17 вересня 1996 р. Указом Президента України була за¬
тверджена друга програма. Вона мала іншу назву: «Комплексна цільо¬
ва програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки», контроль за
виконанням якої покладався на Кабінет Міністрів України та на - нині
ліквідований - Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і ор¬
ганізованою злочинністю при Президентові України. Оцінки виконан¬
ня цієї програми немає.
23 березня 2000 р. видається Закон України «Про державне про¬
гнозування та розроблення програм економічного і соціального розви¬
тку України». Цим Законом установлювалися загальний порядок роз48
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роблення, затвердження та виконання прогнозних і програмних до¬
кументів економічного і соціального розвитку, а також права та відпо¬
відальність учасників державного прогнозування та розроблення про¬
грам економічного і соціального розвитку України. Програма еконо
мічного і соціального розвитку України - документ, в якому визнача
ються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби
та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна
система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів міс¬
цевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання про¬
блем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного
економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни
у стані економіки та соціальної сфери. Учасники державного прогно¬
зування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України - органи державної влади, які розробляють, затверджують
і здійснюють прогнози та програмні документи економічного і соці¬
ального розвитку, а саме: Кабінет Міністрів України, уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики,
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування.
Законом визначалися принципи державного прогнозування та роз
роблення програм економічного і соціального розвитку України (ціліс
ності, об'єктивності, науковості, гласності, самостійності, рівності,
дотримання загальних інтересів), строковість прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку (середньострокові 5
років і короткострокові - на 1 рік), основні етапи та терміни їх вико¬
нання, очікувані результати, необхідні обсяги фінансування програми
в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансу¬
вання, повноважень та відповідальності учасників державного про¬
гнозування та розроблення програм економічного і соціального розви¬
тку та ін.
Отже, зазначеним Законом перш за все визначався загальний по¬
рядок прогнозування та розроблення державних економічних програм
з метою обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття
1
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Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль
ного розвитку України [Текст] : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1602-ІІІ // Відом.
Верхов. Ради України. - 2000. - № 25. - Ст. 195.
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конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, орга¬
нами місцевого самоврядування щодо регулювання соціальноекономічних процесів. Закон, таким чином, поклав початок наукового
обґрунтування передбачених напрямів розвитку країни, окремих
адміністративно-територіальних одиниць тощо. Крім того, він слугував
взірцем для наступних нормативно-правових актів, що конкретизували
загальний порядок розроблення, затвердження та реалізації програмних
документів.
Однак цим Законом безпосередньо не регламентувались розробка,
затвердження та виконання державних цільових програм боротьби зі
злочинністю.
Тому і третя із назвою «Комплексна програма профілактики зло
чинності на 2001-2005 роки» також була затверджена Указом Прези¬
дента України від 25 грудня 2000 р., в якій контроль щодо процесу її
виконання був покладений на Кабінет Міністрів України.
18 березня 2004 р. приймається Закон України «Про державні ці
льові програми», яким визначаються основні засади розроблення, за¬
твердження та виконання державних цільових програм.
Структурно Закон складається із 4-х розділів: Загальні положення
(розділ І, статті 1-4); Розроблення та виконання державних цільових
програм (розділ ІІ, статті 5-15); Повноваження органів державної
влади у сфері розроблення та виконання державних цільових програм
(розділ ІІІ, статті 16-21); Прикінцеві положення (розділ ІУ). Цей Закон
містить низку концептуально значущих положень стосовно визначен¬
ня та видів державних цільових програм, мети та основних умов,
стадій, їх класифікації, ініціювання розроблення і виконання, ресурс¬
ного забезпечення, припинення виконання державної цільової про¬
грами, повноважень органів державної влади, а саме: Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої
влади з питань економіки та європейської інтеграції, фінансів, праці
та соціальної політики, освіти і науки у сфері розроблення та виконан¬
ня державних цільових програм.
Методологічно керівними і практично значущими є загальні по¬
ложення моделі державної цільової програми (розділ І), у статтях 1-4
якої даються визначення та види державних цільових програм, мета
і основні умови їх розроблення, класифікація програм, їх місце у сис50
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темі планування та прогнозування економічного і соціального розвитку
України.
У відповідності до ст. 1 Закону, державна цільова програма - це
комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на
розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей
економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються
з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за
строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Державні цільові програми поділяються на:
- загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля - це
програми, що охоплюють усю територію держави або значну кількість
її регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються
центральними та місцевими органами виконавчої влади;
- інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем роз¬
витку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих га¬
лузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що по¬
требують державної підтримки.
Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реа¬
лізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держа¬
ви, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних
одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріальнотехнічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потен¬
ціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання
найважливіших проблем.
Основними умовами розроблення державних цільових програм,
згідно зі ст. 2 Закону, є:
- існування проблеми, розв'язання якої неможливо засобами тери¬
торіального чи галузевого управління та потребує державної підтрим¬
ки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
- відповідність мети програми пріоритетним напрямам державної
політики;
- необхідність забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних
зв'язків технологічно пов'язаних галузей та виробництв;
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- наявність реальної можливості ресурсного забезпечення вико¬
нання програми.
Звертає на себе увагу ст. 3 Закону, яка присвячена класифікації
державних цільових програм і в основу якої покладений такий класи¬
фікатор, як «спрямованість програм».
За своєю спрямованістю програми поділяються на:
економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних галузевих
і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності
та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення
нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;
наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних
досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;
науково-технічні, що розробляються для розв'язання найважливі¬
ших науково-технічних проблем, створення принципово нових техно¬
логій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурен¬
тоспроможної продукції;
соціальні, що передбачають розв'язання проблем підвищення рівня та
якості життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту насе¬
лення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров'я та освіти;
національно-культурні, що спрямовані на розв'язання проблем
національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної
спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;
екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природо¬
охоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру
та ліквідація їх наслідків;
оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності
держави;
правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяль¬
ності, боротьби зі злочинністю та державної безпеки.
Наведена (за спрямованістю) класифікація державних цільових
програм доповнюється їх поділом ще за рівнем державної значущості,
що тягне за собою суттєві нормативні наслідки. Відповідно до ст. 10
Закону загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля за
поданням Кабінету Міністрів України затверджуються законом. Інші
державні програми, у тому числі «правоохоронної спрямованості на
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забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби зі злочинністю та
державної безпеки», за поданням державних замовників, а такими за
ст. 8 того ж Закону можуть бути: центральні органи виконавчої влади,
Національна академія наук України, Рада міністрів Автономної Респу¬
бліки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, - затверджуються Кабінетом Міністрів України. Ці по
ложення відповідають Конституції України, згідно з п. 6 ст. 85 якої до
повноважень Верховної Ради України належить, окрім іншого, затвер¬
дження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.
Складно оспорювати положення Конституції України, але можна при¬
пустити, що серед її укладачів навряд чи був хоча б один фахівецькримінолог. Вважаємо, що він обов'язково наполягав би на включенні
в п. 6 ст. 85 положення про затвердження загальнодержавної програми
у сфері національної безпеки і боротьби зі злочинності, яка зараз за
незрозумілими обставинами віднесена до інших - другорядних, до
яких держава і суспільство в особі Верховної Ради по суті ніякого від¬
ношення не мають. Але проблеми державної (національної) безпеки,
запобігання та протидії злочинності на рівні України не вирішуються
лише правоохоронними органами і їх діяльністю, які не в змозі вирі¬
шити їх самостійно. Зазначені проблеми пов'язані із соціумом, еконо
мікою, політикою, культурою, довкіллям, наукою та ін., тобто з найпо¬
ширенішим колом негативних явищ і процесів, що детермінують зло¬
чинність і на які всі правоохоронні органи будь-якої країни позитивно
впливати (навіть при їх великому бажанні і віддачі) не можуть, а тим
більше усунути їх. Це міфологія. У свій час німецький кримінолог
Франц фон Ліст писав, що найкраща кримінальна політика - це най
краща соціальна політика. По суті, про теж зауважує В. Горбулін: най¬
кращі закони, новітні й прогресивні методи розслідування не будуть
мати ніякого позитивного впливу, якщо рівень корупції в нашій дер¬
жаві залишиться таким, як зараз . Тим більше з нею неспроможні впо
ратись правоохоронні органи, бо вони й самі корумповані. Інший автор
пише, що без політичної волі й без усунення причин й умов розвитку
1
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Горбулін, В. Українська політика національної безпеки України: актуальні ви
клики - адекватні відповіді [Текст] / В. Горбулін, О. Литвиненко // Дзеркало тижня. 2009. - 28 берез.- 4 квіт. (№ 11).
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організованої злочинності всі намагання правоохоронців України мо¬
жуть бути зведені нанівець .
Відомо, що для запобігання злочинності не досить одних лише
заходів кримінально-правового діяння і правоохоронної діяльності.
При всій важливості вдосконалення та реформування останніх, оче¬
видно, що вони мають обмежений характер, бо не впливають на корін¬
ні криміногенні явища й процеси, що їх породжують. Виникло (ще
з давніх часів) розуміння, що для більш-менш ефективної боротьби зі
злочинністю потрібні, окрім кримінально-правових, інші - запобіжні
заходи, тобто заходи, спрямовані на вдосконалення та реформування
у сфері суспільних відносин з метою поступового витіснення різно¬
манітних за природою походження і полем діяння криміногенних явищ
і процесів, що відбуваються у суспільстві і які породжують або спри¬
яють нарощуванню криміногенного потенціалу в суспільстві та його
проявам у вигляді злочинів (у кримінології так зване загальносоціальне запобігання). Діяльність, спрямована на недопущення завершення
розпочатих злочинів на різних їх стадіях формування (виникнення
умислу на вчинення злочину, готування до нього, замах на злочин, за¬
кінчений злочин), отримала назву «спеціально-кримінологічне запо
бігання злочинності», де правоохоронна діяльність займає провідне
місце.
Отже, головна роль у поступовому витискуванні й усуненні причин
й умов негативних явищ узагалі (наприклад, бездоглядність дітей, на¬
сильство у сім' ї, алкоголізм, наркоманія, проституція, конфліктність,
соціальні суперечності, бідність, небезпечне майнове розшарування
людей та ін.) і злочинності зокрема належить насамперед комплексу
перспективних соціально-економічних, культурно-виховних, соціальнодемографічних, господарсько-організаційних, науково-технічних,
екологічних та інших заходів, тобто загальносоціальному запобіганню
злочинності, напрям якого далеко виходить за рамки «правоохоронної
діяльності» і розробляється, до речі, кримінологами разом із фахівця
ми інших галузей науки, а не співробітниками МВС України. Прове¬
дення у країні дійсно соціально спрямованої політики не словом,
1
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Корніч, С. В. Реформування спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочин¬
ністю - реальна необхідність сьогодення [Текст] / С. В. Корніч // Боротьба з організова¬
ною злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2006. - Вип. 13. - С. 21-22.
54

2.1. Сучасна нормативно-правова

база та практика державного

програмування...

а справою, розуміння цієї історично перевіреної і підтвердженої су¬
часністю істини представниками українських правлячих сил створю¬
ють економічні, політичні, правові, організаційні та інші передумови
для ефективної реалізації кримінально-правового і соціально-кримі¬
нологічного напрямів боротьби зі злочинністю. Без постійної турботи
про вдосконалення соціальної політики у країні, спрямованої на по¬
дальше зростання рівня матеріального та духовного життя людей,
стверджувати про серйозні наміри запобігання і протидії злочинності значить не розуміти, як найменше, суті та змісту її запобігання .
Загальносоціальне запобігання злочинності є, таким чином, най¬
важливішою і невід' ємною складовою соціальної політики, соціальною
реакцією держави і суспільства на злочинність як теж соціальне явище.
Заходи загальносоціального запобігання запроваджуються в життя
через державні плани економічного і соціального розвитку. Запобіжне
їх значення полягає в тому, що передбачена стратегія і тактика
соціально-економічного розвитку країни (або регіону) враховує мож¬
ливі криміногенні наслідки від здійснення закладених у них заходів.
Лише вони здатні сформувати громадянське суспільство, яке є основою
правової держави, і позитивно впливати на динаміку зниження зло¬
чинності. Суспільство та його представники у законодавчих й цен¬
тральних органах влади і управління повинні зрозуміти важливі по¬
ложення кримінологічної політики, що державна цільова програма
запобігання злочинності є складовою частиною системи державного
планування і соціального розвитку і віднесена до загальнодержавних
програм соціального розвитку України (ч. 3 ст. 1 Закону України «Про
державні цільові програми»), а не до «інших» державних цільових про
грам. Зміна класифікаційного статусу такої програми потягне суттєві
нормативні і соціальні наслідки - програми стануть Законом України
і будуть мати його силу. І тоді ініціатором розроблення концепції дер¬
жавної цільової програми запобігання злочинності і виконавцем її
самої стане Кабінет Міністрів України, що підвищить його особисту
1
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відповідальність за виконання запланованих заходів перед Верховною
Радою України.
Зараз за сучасним законодавством та іншими нормативними актами
Кабінет Міністрів України взагалі ні перед ким фактично такої відпо¬
відальності не несе. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державні
цільові програми» від 18 березня 2007 р. (надалі - Закон), Кабінет Мі¬
ністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний банк
України, НАН України, Верховна Рада АРК, обласні, Київська та Севас¬
топольська міські ради, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севас¬
топольська державні адміністрації можуть ініціювати розроблення
державної цільової програми, розробляти та проводити громадське об¬
говорення концепції програми. Ініціатор розроблення державної цільо¬
вої програми подає Кабінету Міністрів погоджений із центральними
органами виконавчої влади з питань економіки та європейської інтегра¬
ції, з питань фінансів і з питань праці та соціальної політики, а в разі
необхідності також з іншими міністерствами, центральними та місце¬
вими органами виконавчої влади проект концепції. Кабінет Міністрів
України розглядає концепцію державної цільової програми та у разі її
схвалення приймає рішення щодо розроблення проекту програми, ви¬
значає державних замовників та строки її розроблення. А державним
замовникам державної цільової програми можуть бути центральні ор¬
гани виконавчої влади, Національна академія наук України, Рада міні¬
стрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адмі¬
ністрації. Державний замовник здійснює загальне керівництво і контроль
за розробленням державної цільової програми та виконанням її заходів
і завдань (ст. 7 Закону). Державний замовник:
- призначає керівника державної цільової програми, основними
завданнями якого є оперативне управління та контроль за розробленням
і виконанням програми;
- подає пропозиції щодо внесення змін до державної цільової про¬
грами, а також припинення її виконання;
- готує щорічний звіт про результати виконання державної цільової
програми та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України з метою
визначення ефективності виконання програми. Строки подання дер¬
жавним замовником проміжних звітів визначаються нормативноправовим актом, яким затверджено програму;
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- готує заключний звіт про результати виконання програми та подає
його на розгляд Кабінету Міністрів України (ст. 8 Закону).
Контроль за виконанням державної цільової програми здійснює
Кабінет Міністрів України шляхом розгляду проміжних, щорічних,
заключного звітів про результати виконання державної цільової про¬
грами та узагальненого висновку про кінцеві результати виконання
програми. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань
програми, ефективним та цільовим використанням коштів її виконав¬
цями здійснюють державні замовники (ст. 13 Закону). Тобто якщо
державним замовником призначене, скажімо, Міністерство внутрішніх
справ України, то воно контролює само себе та інших суб' єктів запо¬
бігання злочинності, про що і звітує Кабінету Міністрів! Казуїстики
розробникам цього Закону не займати.
Детально контроль за виконанням програми, підготовка проміжних,
щорічних та заключних звітів прописані у статтях 43-50 постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення
та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 р. Державний
замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів
виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів
і готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про хід виконання про¬
грами. Після закінчення встановленого строку виконання програми
державний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає за¬
ключний звіт про результати виконання програми та подає його Кабіне¬
тові Міністрів України разом із узагальненим висновком про результати
виконання програми, підготовленим іншими (перерахованими в поста¬
нові) виконавчими суб'єктами. Заключний звіт має містити основні дані
про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про
фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань
і заходів, оцінку ефективності виконання програми. Після цього держав¬
ний замовник програми організує опублікування заключного звіту про
результати виконання програми в офіційних засобах масової інформації
та розміщує його на своєму веб-сайті (ст. 50 постанови).
Але за роки запровадження програм боротьби зі злочинністю (1993¬
2010 рр.) звітів про результати їх виконання у засобах масової інфор¬
мації не було. Чи були ці звіти взагалі, невідомо. Вважаємо, що так
надалі продовжуватися не може. Суспільство має зрозуміти, що про¬
грами - це не панацея від такого лиха, як злочинність, а лише соціаль57
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на зброя, яку треба обережно, вміло використовувати і потім об'єктивно
оцінити результати впровадження запланованих програмних положень
і заходів. До того ж часу, доки не буде встановлений реальний ефект
від впровадження програми у життя, неможливо визначити її дійсні
досягнення чи невдачі, чого, знову ж таки, боятися чи приховувати не
слід. Дане твердження - аксіома теорії запобігання злочинності. Без
цього неможливо здійснювати конкретне планування запобігання зло¬
чинності. І робити це повинна Верховна Рада України, її народні об
ранці, а звітувати - Кабінет Міністрів України.
Додатком 1 до державної цільової програми є паспорт програми,
в якому коротко характеризуються:
- найменування Державної цільової програми;
- концепція Програми, суб'єкт і дата її схвалення Кабміном України;
- дані про суб'єкт та дату затвердження Програми;
- державний замовник - координатор;
- державні замовники;
- керівник Програми, його посада;
- виконавці заходів Програми;
- строки виконання Програми;
- прогнозні обсяги та джерела фінансування.
Підписує паспорт керівник Програми.
У додатку 2 до програми під назвою «Завдання і заходи» знаходять¬
ся перелік завдань, що пропонується виконати; найменування показ¬
ника, наприклад, коефіцієнт злочинності неповнолітніх на 100 тис.
підлітків; значення показника (усього і за роками, на які розрахована
програма); найменування заходу, за допомогою якого розраховується
отримати позитивні результати; головний розпорядник бюджетних
коштів і окремо джерела фінансування (державний, місцевий, інші),
тобто розділи, що включають в себе обґрунтовані можливості залучен¬
ня (окрім державних коштів) позабюджетних коштів і коштів регіо¬
нальних суб' єктів запобігання злочинності.
Додаток 3 під назвою «Очікуванірезультати виконання» програми
(найменування Державної цільової програми) у формі таблиці містить
такі графи:
- найменування завдання;
- найменування показників виконання завдання;
58

2.1. Сучасна нормативно-правова

база та практика державного

програмування...

- одиниця виміру;
- значення показників (усього, у тому числі за роками).
Зазначимо декілька нормативних положень і наших зауважень сто¬
совно процедури складання державних цільових програм (надалі ДержЦП), передбачених зазначеним вище вітчизняним законодавством,
у тому числі і кримінологічних програм запобігання злочинності.
Як відмічається у літературних джерелах, процедура криміноло¬
гічного планування - це узгоджена за часом система дій щодо розроб¬
ки і контролю за реалізацією заходів із декриміналізації суспільних
відносин і антикримінальному впливу на кримінологічну обстановку
у певному регіоні, адміністративно-територіальній одиниці чи за ви¬
браним напрямом . У ст. 9 Закону України від 18 березня 2004 р. і у
постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 р.
(ст. 23) визначається лише зміст, а не процедура планування (програ¬
мування). Зокрема, у проекті ДержЦП повинні міститися:
- паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рі¬
шення про розроблення, відомості про державного замовника та від¬
повідальних виконавців програми, строк виконання, обсяги та джере¬
ла фінансування);
- визначення мети програми - чітко і стисло визначається мета
програми, яка має бути тісно пов'язана із проблемою, на розв'язання
якої спрямована програма;
- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необ¬
хідності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України,
тобто доводиться вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми
з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів;
- перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків ви¬
конання (у цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з роз¬
бивкою за роками), що формується відповідно до виробничогосподарських, організаційно-правових, соціально-економічних, еко¬
логічних вимог. Під час визначення завдань і заходів слід дотримува¬
тися таких принципів: взаємопов' язаність; повнота охоплення про¬
блеми; логічність викладу; відсутність суперечності і повторів;
1

1

Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. :
Норма, 2008. - С. 220.
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- розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, еко¬
логічних тощо) виконання програми та її ефективності - подаються роз¬
рахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, еколо¬
гічні тощо), яких передбачається досягти в результаті виконання програми
із обґрунтуванням їх ефективності. Розраховані показники подаються за
формою згідно із додатком 3 до Держ ЦП; методика оцінки ефективності
виконання програм розробляється державним замовником з урахуванням
специфіки програми та кінцевих результатів. Нагадаємо, що відповідно
до ст. 8 «Державний замовник державної цільової програми» Закону
України від 18 березня 2004 р., державним замовником цільової програми
боротьби зі злочинністю можуть бути центральні органи виконавчої вла¬
ди, Національна академія наук України, Рада міністрів Автономної Рес¬
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні ад¬
міністрації. Очевидно, що на рівні України таким замовником державної
програми боротьби зі злочинністю (назва може бути й іншою) може бути
лише Кабінет Міністрів України, а не другорядний суб' єкт центральної
виконавчої влади. Але розробляти методику оцінки ефективності вико¬
нання програми, за яку несеш відповідальність, Кабінету Міністрів ледве
доцільно, якщо не гірше. Втрачається об' єктивність оцінки;
- розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування програми,
у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з роз¬
бивкою за роками).
Проект державної цільової програми підлягає обов'язковій держав¬
ній експертизі, що проводиться відповідно до закону. Державний за¬
мовник програми організує проведення державної експертизи (науко¬
вої, науково-технічної, екологічної, інвестиційної, санітарноепідеміологічної, експертизи землевпорядної документації тощо)
проекту програми на його відповідність критеріям, визначеним зако¬
нодавчими актами, що регламентують проведення такої експертизи, та
подає відповідні документи.
Як бачимо, ані в Законі України від 18 березня 2004 р., ані у поста¬
нові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблен¬
ня та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 р. немає
чітко структурованої схеми процедури програмування запобігання зло¬
чинності, що, до речі, впливає на розуміння класифікаційної значущос¬
ті програм запобігання злочинності для держави і суспільства. Між тим
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це питання (процедура планування) є актуальним із теоретичної і при¬
кладної точок зору . Треба мати на увазі, що складання програми і пла¬
ну заходів запобігання злочинності, як це розуміють сучасний вітчиз¬
няний законодавець і практика, відрізняються специфічним характером,
оскільки об'єктом запобіжного впливу є злочинність як соціальне
явище, тобто явище нестабільне, сутність якого досконало не вивчена,
що не піддається повному статистичному кількісно-якісному виміру
і межі якого невідомі. Порівнювати проблему розв' язання завдання
запобігання цьому небезпечному для держави явищу, що виникло разом
із людством, існує завдяки людству, постійно кількісно і структурно
змінюється, доповнюється новими - раніш невідомими - його проява¬
ми та ін., з вирішенням проблем, наприклад, економічного, наукового,
науково-технічного, національно-культурного характеру означає не
розуміти серйозність проблеми. Розв' язання проблеми запобігання
злочинності - це вікова мрія людства (Ісус Христос, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Руссо, Ч. Беккарія, І. Бентам, Е. Дюркгейм, Е. Сатерленд та
безліч інших), це суперзагальнодержавне завдання, яке остаточно ви¬
рішити не під силу тому чи іншому суб' єкту запобіжної діяльності, ні
державі (навіть державам). А законодавець чомусь відніс розробку про¬
грами боротьби зі злочинністю до «інших державних цільових програм»,
тобто другорядних...
У відповідності до приписів Закону України «Про державні цільо¬
ві програми» від 18 березня 2004 р. і постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання дер¬
жавних цільових програм» від 31 січня 2007 р. розробляється і затвер
джується 30 грудня 2006 р. четверта за рахунком, але структурно
і змістовно відмінна від попередніх «Комплексна програма профілак¬
тики правопорушень на 2007-2009 роки», якою передбачався незрозу¬
мілий ні з якого боку «каскадний» контроль за виконанням цієї про¬
грами. У ній, зокрема, зазначалося, що Кабмін України постановляє:
«. 2. Центральним органом виконавчої влади, Раді міністрів Авто¬
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям:
забезпечити фінансування та виконання Програми;
1

1

Клюєв, М. М. Кримінологічні засади програмування запобігання злочинності:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. М. Клюєв. - К., 2008. - С. 17.
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інформувати до 15 січня, починаючи з 2008 р., Міністерство внут¬
рішніх справ про стан виконання Програми.
3. Міністерству внутрішніх справ щороку до 10 лютого узагальню¬
вати та подавати Кабінету Міністрів України звіт про стан виконання
Програми і в разі потреби - пропозиції щодо внесення до неї змін» .
Таким чином, Міністерство внутрішніх справ було наділено «пра
вити бал» серед усіх рівних і навіть вищих за статусом суб'єктів запо¬
бігання злочинності, хоча такої влади цей орган не має і не повинен
мати, оскільки він сам є рядовим суб'єктом виконання Програми. Ка¬
бінет Міністрів України контрольну та координаційну функцію сто¬
совно виконання Програми фактично із себе зняв. Це - правовий
і, мабуть, організаційно-управлінський нонсенс.
Минув рік з дня закінчення четвертої державної програми, однак
нової програми на 2010 і наступні роки прийнято не було. Не публіку¬
валися і звіти про результати її виконання, як це передбачено статтями
48-50 постанови Кабміну України «Про затвердження Порядку роз¬
роблення та виконання державних цільових програм».
Однак 29 вересня 2010 р. розпорядженням Кабінету Міністрів
України схвалюється Концепція Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року. Структура і зміст Концепції
витримані відповідно до ст. 9 «Розроблення проекту державної цільо¬
вої програми» Закону України «Про державні цільові програми» від
18 березня 2004 р., тобто даються: визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма; аналіз причин виникнення проблеми та
обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом; мета
програми; визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів; шляхи і способи
розв' язання проблеми, строк виконання Програми; очікувані резуль¬
тати виконання Програми, визначення її ефективності; фінансові,
матеріально-технічні, трудові ресурси, необхідні для виконання Програми . Державним замовником нової Програми визначено Міністер1
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Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на
2007-2009 роки [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767
// Офіц. вісн. України. - 2006. - № 51. - Ст. 3418.
Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на
період до 2015 року [Текст] : розпорядження Каб. Міністрів України від від 29.09.2010 р.
№ 1911-р // Офіц. вісн. України. - 2010. - № 75. - Ст. 2675.
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ство внутрішніх справ України, яке разом із зацікавленими централь¬
ними органами виконавчої влади мали розробити і подати до 1 грудня
2010 р. Кабінету Міністрів України проект Державної програми про¬
філактики правопорушень на період до 2015 р.
У Концепції Державної програми профілактики правопорушень на
період до 2015 року дається, на наш погляд, більш-менш об' єктивна,
хоча і непослідовна оцінка стану злочинності і породжуючого її кри¬
міногенного потенціалу суспільства. У Концепції зазначається, що
кризові процеси, які відбуваються в соціально-економічній сфері, при¬
звели до ускладнення криміногенної ситуації, зміни структури зло¬
чинності та зумовили виникнення нових форм і способів вчинення
протиправних дій. Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення
масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення.
Поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів загальнокримінальної спрямованості зростають правопорушення неповнолітніх, у сфері
економіки, у громадських місцях, у стані алкогольного сп'яніння тощо.
Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно впливає на
рівень злочинності, що ставить питання щодо недопущення залучення
таких осіб до протиправної діяльності та ін.
Якщо зіставити Концепції попередніх Комплексних програм про¬
філактики правопорушень (наприклад, на 2007-2009 рр.; на 2011-2015 рр.),
то їх директивні приписи дуже схожі, навіть повторюють один одного. І це
невипадково, адже проблеми залишаються невирішеними. Влада робить
вигляд, що заходи попередніх програм повністю виконано. І це, на жаль,
усіх задовольняє: і Міністерство внутрішніх справ України, яке є замов¬
ником програм, і одночасно її активним (за частотою отриманих завдань
у програмах) виконавцем, центральні і місцеві (регіональні) органи влади,
громадські організації, і Кабінет Міністрів України (які змінюються із
зміною Президента України), що є відповідальним за виконання програм.
Між тим у «датському королівстві» не все гаразд.
У відповідності до статей 95 і 98 Конституції України контроль від
імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного
бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата
України. У 2006 р. нею був проведений аудит ефективності виконання
Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки.
Аудит засвідчив, окрім іншого, таке:
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- більшість заходів Комплексної програми не було спрямовано на
формування взаємоузгодженої, комплексної системи діяльності органів
виконавчої влади, спрямованої на ефективне вирішення загальнодер¬
жавних проблем у сфері профілактики злочинності, і, по суті, стали
відомчими планами роботи з виконання функціональних завдань ор¬
ганів виконавчої влади у цій царині;
- аналіз отриманих даних щодо розробки і затвердження відомчих
(місцевих) програм, планів тощо, якими передбачено заходи із виконання
комплексної програми з урахуванням регіональних та галузевих особли¬
востей, свідчить, що зазначені заходи на міжвідомчому та міжрегіональ¬
ному рівнях за термінами, засобами та шляхами досягнення визначених
цілей та пріоритетів не взаємоузгоджувалися, у зв'язку із чим не вдалося
сконцентрувати зусилля всіх суб' єктів боротьби зі злочинністю на забез¬
печенні протидії їй та уповільненні темпів її зростання;
- задіяна Кабінетом Міністрів України система управління про¬
грамою, яка передбачала механічне зведення МВС отриманих даних,
не давала змогу самому ж Уряду оцінити конкретний внесок кожного
із співвиконавців у реалізацію заходів Комплексної програми, здійсни¬
ти об' єктивний і повний аналіз реального стану їх виконання та впли¬
ву запроваджених профілактичних заходів на рівень злочинності;
- у результаті занадто загального характеру передбачених програ¬
мою завдань і відсутності в ній чітких критеріїв фінансування у за¬
гальну суму коштів (8003,8 млн грн), показану МВС як спрямовану на
виконання заходів Комплексної програми, увійшли видатки, пов' язані
з поточною діяльністю центрального органу виконавчої влади і які
здійснювалися за всіма державними цільовими програмами, що ви¬
конувалися протягом цього періоду міністерством;
- унаслідок відсутності аналізу здійснених протягом впроваджен¬
ня Комплексної програми заходів Урядом не вносилися зміни та допов¬
нення до неї, незважаючи на певні зміни у тенденціях правопорушень
упродовж останніх років;
- результати проведеного аудиту виконання Комплексної програми
свідчать про те, що фактично вжиті заходи виявилися неефективними,
тому зазначених у ній цілей досягнути не вдалося.
У матеріалах аудиту здійснюється висновок, що діяльність урядових
органів та центральних установ, організацій і місцевих держадміністрацій,
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які виконували заходи Комплексної програми профілактики злочинності
на 2001-2005 роки, була неефективною, а організація виконання ними
низки запланованих заходів - формальною, неповною та несвоєчасною.
Основних завдань та очікуваних результатів виконання Програми не до¬
сягнуто, а робота органів влади та управління спрямовувалася переважно
на боротьбу з проявами злочинності, а не з її причинами .
Але, на жаль, позитивних висновків зроблено не було.
Указом Президента України було введено у дію рішення Ради на¬
ціональної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 р. «Про стан
злочинності у державі та координацію діяльності органів державної
влади у протидії злочинним проявам та корупції». РНБО України ви¬
значає, що злочинність, особливо в умовах поглиблення соціальнополітичної та фінансово-економічної кризи в державі, становить сер¬
йозну загрозу національній безпеці України. Вона стала одним із не¬
гативних чинників, який суттєво впливає на ефективність діяльності
органів державної влади, підриває стабільність і систему правопоряд¬
ку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян.
РНБО України, оцінюючи криміногенну ситуацію в державі, до¬
ходить до тривожного висновку, що більшість основних заходів, перед¬
бачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на
2007-2009 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів від
20.12.2006 р. № 1767, не реалізована. Діяльність держави із протидії
злочинності не має належного наукового забезпечення, нові технології
та методики розробляються повільно та безсистемно, а наявні розроб¬
ки впроваджуються недостатньо активно .
Виходить, що починаючи з 2001 р. і по 2010 р., а це 10 років, дер¬
жава і суспільство зі своїми інституціями не забезпечили ефективну
протидію злочинності, зокрема запобігання її проявам. Тобто випере¬
джальний, обмежуючий напрям кримінологічної профілактики
спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, а саме на це, - по1
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стійно підкреслюємо, - спрямовано більшість заходів двох програм
(планів), у цілому залишився невиконаним. Виникає законне питання:
навіщо розробляємо і приймаємо програми, кого дуримо?
Отже, на порядку денному стоять проблеми, що потребують свого
вирішення, а саме:
- прийняття окремої довгострокової програми протидії злочиннос¬
ті, щоб не розпорошувати за стандартними Концепціями і преамбула¬
ми мету, завдання, цілі, очікувані результати та ін., що потягне інший
нормативний підхід до розробки і затвердження такого документа;
- інноваційна програма стане національною, загальнодержавною,
об' єднуючою націю на протидію злочинності, директивою для роз¬
робників строкових державних і регіональних планів, які будуть змі¬
нюватися при їх виконанні, але програма буде підштовхувати до твор¬
чої розробки нових запобіжних заходів і методів дії. Тобто завдання
полягає у стабілізації й фундаменталізації кримінологічної політики
у державі. Суб' єктам запобігання злочинності слід звикнути саме до
запобігання, а не лише силової протидії злочинності;
- строкові державні плани необхідно відокремити від програми,
оскільки вони повинні мати іншу нормативну базу, можуть змінюва¬
тись, корегуватися, доповнюватись тощо;
- регіональні (міські) плани запобігання злочинності доцільно
стандартизувати з урахуванням державного плану і регіональних осо¬
бливостей;
- належне ресурсне забезпечення розробки програми і супроводу
планів запобігання злочинності.
Є й інші проблеми, про які буде йтися надалі.

2.2. Спірні питання змістовного
визначення програмування
і планування запобігання злочинності
Фундаментальною проблемою злочинності є формування кримі¬
нологічних основ запобігання злочинності в Україні. Важливими щодо
цієї багатоаспектної проблеми є, зокрема, питання теоретичного осмис¬
лення та розробка прикладних питань кримінологічної політики і кри66
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мінологічного планування запобігання злочинності. Кримінологічна
політика, нагадуємо, - це, на наш погляд, складова частина державної
соціальної політики, яка на основі Конституції України й інтегрованих
кримінологічною наукою знань визначає основні методологічні засади
та напрями, якими керується держава і її інституції при здійсненні нерепресивної протидії злочинності як соціальному явищу та її проявам .
Тим самим кримінологічна політика, повторюючи слова професора
Роттердамського Університету Л. Х. С. Хулсмана, вживається як по¬
няття щодо визначення свідомої організованої діяльності, доцільної
протягом певного часу . Вона є, так би мовити, «духом», віддзеркален¬
ням існуючої чи найближчої соціальної політики держави, своєрідною
її доктриною, ідеологією, під впливом яких, по-перше, прозоро ви¬
кладається політична воля держави і готовність, скажемо відверто,
владних структур і широких верств населення протидіяти окремим
проявам злочинності. По-друге, визначається наукове забезпечення
у вигляді тієї чи іншої теорії запобігання злочинності. Сучасна теорія
злочинності в Україні та багатьох країн світу базується на уявленнях,
що злочинна поведінка обумовлена врешті-решт комплексом різних за
природою, рівнем, силою впливу, знаходженням у системі соціальних
відносин середовищних чи особистісних негативних явищ, які поро¬
джують або сприяють злочинності в цілому та її проявам. Отже, по¬
ступове витіснення цих негативних явищ, випередження появи нових,
обмеження, усунення їх дії, захист життя, свобод та законних інтересів
громадян, потерпілих, матеріальних та духовних цінностей, подолання
у населення страху перед злочинністю і набуття почуття захисту, а та¬
кож своєчасне відвернення і припинення злочинів можуть бути здій¬
снені державою на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному
рівнях запобігання злочинності. Вихідні положення цієї теорії викла¬
дені - з тими чи іншими відмінностями, доповненнями, уточненнями 1
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Див., наприклад: Голіна, В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретикоприкладні проблеми [Текст] / В. Голіна // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2008. № 2. - С. 182-190; Лукашевич, С. Ю. Шляхи підвищення ефективності політики
держави у сфері запобігання та протидії злочинності [Текст] / С. Ю. Лукашевич //
Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матері¬
али наук. конф. (Харків, 15 трав. 2008 р.) - Х. : Право, 2008. - С. 257-260; та ін.
Хулсман, Л. Х. С. Общие принципы планирования в уголовной политике
[Текст] / Л. Х. С. Хулсман // Планирование мер борьбы с преступностью : сб. ст. М. : ИГПАН СССР, 1982. - С. 16.
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у багатьох наукових працях , концептуальних засадах, рекомендаціях,
програмах. По-третє, кримінологічна політика реалізується з ураху
ванням соціально-політичної й економічної ситуації в країні, що по
стійно змінюється, на основі кримінологічного прогнозування і пла
нування. За словами О. Б. Сахарова, наукове планування політики
у сфері боротьби зі злочинністю потребує прогнозування хоча б у за
гальних рисах основних найбільш суттєвих і принципових змін у зло
чинності: її кількісно-якісних показників; географії злочинності;
об'єктивної суспільної небезпечності її проявів, мотивації і цілеспря¬
мованості; співвідношення первинної і повторної злочинності; складу
злочинців та їх особистісних характеристик та ін. У той же час необ¬
хідно враховувати такі чинники, як правосвідомість населення, його
суб' єктивне відношення і фактичне нетерпіння до окремих видів зло¬
чинів і злочинців, рівень каральної вимогливості, відношення до різних
кримінальних покарань та інших форм впливу на правопорушників .
Отже, планування - це один із засобів, за допомогою якого може
бути втілена кримінологічна політика. Як висловився А. Ф. Зелінський,
в умовах переходу до ринкових відносин можливо і зменшився пафос
тотального планування, але у сфері протидії злочинності планування
необхідне .
2

3

1

Див.: Жалинский, А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР
(вопросы теории) [Текст] / А. Э. Жалинский. - Львов : Вища шк. : Изд-во при Львов. ун-те,
1976. - 193 с.; Теоретические основы предупреждения преступности [Текст] / отв. ред.
В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1977. - 256 с.; За
калюк, А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведе
ния [Текст] / А. П. Закалюк. - М. : Юрид. лит., 1986. - 191 с.; Голина, В. В. Криминологи
ческая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений [Текст] : учеб. пособие
/ В. В. Голина. - Киев : УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. - 70 с.; Закалюк, А. П. Курс
сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні
засади та історія української кримінологічної науки [Текст] / А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім
«Ін Юре», 2007. - 424 с.; Правова система України: історія, стан та перспективи [Текст] :
у 5 т. Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю
в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2008. - 840 с.
Сахаров, А. Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уго
ловного законодательства [Текст] / А. Б. Сахаров // Планирование мер борьбы с пре
ступностью. - М. : Ин-т государства и права АН СССР, 1982. - С. 6.
Зелинский, А. Ф. Криминология [Текст] : курс лекций / А. Ф. Зелинский. Харьков : Прапор, 1996. - С. 131-132.
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У жовтні 1980 р. у Москві відбувся колоквіум Міжнародного това¬
риства соціального захисту на тему: «Планування як метод впрова¬
дження у життя заходів соціального захисту», в якому взяли участь,
окрім СРСР, 12 країн Європи, Азії, Латинської Америки. Був виданий
збірник наукових доповідей «Планирование мер борьбы с преступнос
тью» (М. : Акад. наук СССР, Ин-т государства и права, 1982). Резуль¬
тати колоквіуму вдало підсумував В. М. Кудрявцев у тезах, які акту¬
альні і в цей час, а саме:
- планування політики у сфері боротьби зі злочинністю не тільки
принципово можливе, але й доцільне;
- планування політики передбачає всебічний аналіз і врахування
соціальних, політичних, історичних, культурологічних та інших осо¬
бливостей тієї країни, де це планування відбувається. Позитивний
досвід такого планування не повинен механічно перейматися без ура¬
хування цих особливостей;
- плануватися повинні ті заходи запобігання злочинності, які здат¬
ні впливати на соціальне середовище, формування і поведінку осо¬
бистості;
- планування кримінологічної політики не може здійснюватися
у відриві від соціальної політики суспільства, складовою частиною
якої вона є;
- вважається неприпустимим планування відносно криміногенних
осіб запобіжних заходів, якщо вони порушують їх права і законні інте¬
реси (маніпулювання людьми, їх інтелектуальними можливостями,
життєвими ситуаціями або генетичними передумовами, тобто вико¬
ристання у цій сфері новітніх досягнень науки і техніки тощо);
- для практичного планування кримінологічної політики недостатньо
знань про реальний стан злочинності і дотримування гуманістичних
і демократичних переконань. Необхідно ще ясно уявляти собі об' єкти
запобіжного впливу і які методи при цьому будуть використані .
Отже, у загальному вигляді кримінологічне планування як складо¬
ва частина соціально-економічного планування - це розробка заходів
у відповідності до концептуальних положень кримінологічної політи¬
ки обов' язкових для виконання всіма державними, приватними і гро1
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Планирование мер борьбы с преступностью [Текст]. - М. : Ин-т государства
и права АН СССР, 1982. - С. 3-5.
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мадськими суб'єктами запобігання злочинності, різних за природою
походження, галуззю знань, силою впливу, масштабними методами ді¬
яння, строками дії та результативністю приписів, спрямованих на ско¬
рочення злочинності або окремих її проявів. Остаточним документом
планування повинен бути план заходів, але в наукових публікаціях і на
практиці такі документи отримують різні назви: державні програми
боротьби зі злочинністю; комплексні програми профілактики правопо¬
рушень; додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної
програми; сумісні заходи правоохоронних органів та ін.
Такий термінологічний різнобій притаманний і теорії, і практиці, що
навряд чи науково пояснено і практично виправдано. Нас не приваблює
термінологічний турнір, але оскільки разом із термінами «план», «пла¬
нування» часто вживаються терміни «програма», «програмування», це
змушує зупинитися на їх змісті і відмінності. Тим більше, ми вважаємо,
що терміни повинні слугувати підставою для формування різних за
містом і значенням кримінологічних і управлінських понять.
Одним із багатьох значень терміна «план» є заздалегідь накресле¬
ний порядок, послідовність здійснення будь-якої програми, виконання
роботи, проведення заходів. Тоді «планування» означає розробку пла¬
ну, організацію і контроль за його виконанням. Відповідно: «програ¬
ма» - зміст і план діяльності, робіт, а «програмування» - складання
програми . Не дуже зрозуміло: адже одне поняття визначається через
інше, що порушує правила логіки. Незважаючи на деяку плутанину,
можна зробити все ж таки висновок, що під планом розуміється до¬
кумент, в якому втілюються програмні директиви шляхом певної про¬
цедури планування. Наприклад, у зазначеній роботі «Планирование
мер борьбы с преступностью» один із авторів цього збірника писав,
що «у практичному відбитті основними видами планування соціальної
політики запобігання злочинності в СРСР є програмні настанови ЦК
1
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Комплексное планирование профилактики правонарушений [Текст]. - М. : Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1979. С. 8; Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 36-40; Бандурка, А. А. Проти¬
водействие преступности: теория, практика, проблемы [Текст] : монография / А. А. Бан¬
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КПРС і Ради Міністрів СРСР..
До речі, у цій роботі поняття «про¬
грами запобігання злочинності» і «програмування» взагалі не вжи¬
валися, хоча той же автор, але раніше, висловлював думку, що «план це програма, що складається із завдань, реалізація яких призначена
забезпечити вирішення конкретних завдань» . Таке визначення ви¬
кликало зауваження, що воно не розкриває сутності і процесу плану¬
вання, під яким слід розуміти науково обґрунтоване визначення си¬
туації зі злочинністю, цілей у системі її запобігання, заходів і кон¬
кретних завдань, спрямованих на запобігання злочинам і іншим
правопорушенням . З цих визначень навряд чи можливо чітко від¬
різнити план від програми. Ми пояснюємо це тим, що існувала Про¬
грама КПРС, в якій проголошувалися програмні завдання партії
у сфері боротьби зі злочинністю і її проявами, які реалізовувалися
у відповідних планах. Існування якихось інших соціальних програм
було, очевидно, зайвим.
У багатьох кримінологічних публікаціях минулих років дані по¬
няття продовжували трактуватися неоднозначно. Наведемо лише деякі
точки зору з цього приводу.
Так, деякі автори вважали, що кримінологічне планування являє
собою розробку цілей і завдань у сфері боротьби зі злочинністю, на¬
прямів, шляхів та засобів вирішення цих завдань, їх нормативного,
інформаційного, організаційного, методологічного, ресурсного за¬
безпечення на певний період. Кримінологічне планування в цілому
має розглядатися як складова частина єдиної системи державного
планування економічного і соціального розвитку. Надалі автори ре¬
комендують при кримінологічному плануванні використовувати
програмно-цільовий підхід, який, на їх думку, включає деталізацію
завдань за напрямами боротьби зі злочинністю і визначення очікува¬
них результатів за кожним напрямом («суттєве зниження», «деяке
зменшення», «стабілізація», «обмеження зростання» та ін.); ресурс2
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Звирбуль, В. К. Планирование социальной политики предупреждения преступ
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ний розрахунок . Треба зауважити, що подібних планів або програм
у сфері боротьби зі злочинністю на республіканському, а тим більше
на союзному рівнях ще не було, а тому важко зрозуміти, як уявляли
собі автори-теоретики такий перевантажений складовими частинами
план-програму чи плани-програми? До речі, при складанні перших
державних програм боротьби зі злочинністю в Україні, які чомусь мали
різну назву, структуру, суб' єктів їх прийняття, багато чого некритично
було «запозичено» з цих теоретичних міркувань.
Досліджуючи теоретичні основи комплексного планування запо¬
бігання злочинності на окремому об'єкті (підприємство, трудовий
колектив), О. М. Кондрашкова так формулює вихідні положення комп¬
лексного кримінологічного планування: це частина соціального пла¬
нування, яка полягає у визначенні цілей, завдань, строків і ресурсів
запобіжної діяльності; у розробці комплексу конкретних заходів запо¬
бігання злочинам і правопорушенням на основі всебічної оцінки стану
й прогнозів динаміки злочинів і правопорушень та факторів, які впли¬
вають на неї. Тобто кримінологічний план (на практиці він називаєть¬
ся комплексним) мислився як спеціалізована частина плану економіч¬
ного і соціального розвитку. Автор також підкреслювала, що комплекс
заходів повинен охоплювати всю сукупність загальносоціальних
і спеціально-кримінологічних, політичних і ідеологічних, соціальних
і культурних, організаційних і управлінських, технічних і правових
засобів, у їх органічній єдності, у сполученні методів переконання
і примусу, різноманітних форм масової й індивідуально-виховної роботи . Вважаємо, що це - приклад кримінологічного максималізму!
Але й у новітній кримінологічній літературі немає одностайності
у розумінні розглядуваних понять. При тому, як колись, іронічно ви¬
словився І. І. Карпець - відомий у минулому російський кримінолог:
"бій" іде за кожне " нове слово" у визначенні. Якщо автор зайняв якусь
позицію, то переконати його практично неможливо» . Ми, як і шанов2
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ний учений, не проти дискусій щодо дефініцій, але бажано у науці мати
уніфіковану термінологію з певним змістом, щоб не витрачати зусилля
на довколонаукове тупцювання. Кожна наукова дефініція, або новий її
зміст, або сутність мають бути теоретично обґрунтовані, а не просто
заявлені, як це нерідко здійснюється.
На початку 90-х рр. ХХ ст. у кримінологічній літературі все часті¬
ше замість термінів «план», «планування» вживаються терміни «про¬
грама», «програмування». Так, С. В. Бородін - один із перших радян¬
ських кримінологів, який надав зразкову структуру комплексної про¬
грами боротьби зі злочинністю, пише, що радянську кримінальну
політику, яка орієнтує різні сили суспільства на боротьбу зі злочинніс¬
тю на комплексній основі, необхідно розробляти на базі широкого
співробітництва не лише кримінологів і юристів більш широкого про¬
філю, але й економістів, філософів, психологів, педагогів та ін. Кримі¬
нальна політика має отримати розгорнуте вираження в комплексній
програмі боротьби зі злочинністю . У роботі розглядаються концепція
і модель комплексної програми боротьби зі злочинністю, методологія
її розробки, цілі і завдання, співвідношення державної і регіональних
(республіканських, крайових, міських) програм та інші питання. Реко¬
мендації ці не втратили свою актуальність, тому до цієї роботи ми ще
звернемося.
Але й у сучасній українській кримінології також немає єдиного
підходу до розуміння сутності планування і програмування. Наведемо
лише деякі (далеко не повні) приклади термінологічного апарату, які
використовуються авторами при визначенні цих понять.
Кримінологічне планування становить цілеспрямований процес
розробки плану, в якому на основі цілей і завдань боротьби зі злочин¬
ністю окреслюються шляхи і засоби їх досягнення, нормативне, інфор¬
маційне, організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на визна¬
чений термін. Кримінологічне планування може бути ефективним за
умови включення його як елементу системи соціального управління,
зокрема суб' єктів запобігання злочинів. Отже, план - це різновид
управлінського рішення, наданого у вигляді системи взаємопогоджених
і взаємопов' язаних заходів, що потрібно здійснити у встановленій по1
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слідовності та визначені строки для досягнення поставлених цілей.
Планування - формування низки планів у системі певної галузі. Скажі
мо, якщо йдеться про органи внутрішніх справ, то маються на увазі як
плани цього міністерства, так і всіх служб та підрозділів. Наприклад,
Програма діяльності органів внутрішніх справ щодо поліпшення право
порядку в Україні на початку ІІІ тисячоліття від 16 грудня 1999 р. Комп
лексне планування охоплює розробку міжвідомчих завдань і засобів
боротьби зі злочинністю на певній території чи у сфері суспільного
життя. За словами цього автора, прикладом такого планування є Комп лексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки .
Ми навмисно виклали так повно ці положення, щоб побачити на¬
далі, що майже той самий зміст, але вже з набором інших слів уклада¬
ється не в поняття «план», а в поняття «програма».
Однак є певні зауваження до вищенаведених положень. По-перше,
якщо це кримінологічне планування, то в чому саме тут кримінологія?
Боротьба зі злочинністю здійснювалась і раніше, коли не було взагалі
такої науки, як кримінологія. Може її і не бути (є і такі пропозиції ),
а боротьба зі злочинністю не зупиниться... По-друге, повторюючи
слова тексту, «... прикладом такого планування є Комплексна програ¬
м а . » , то чому не вести мову про програмування, а не про планування?
Виходить, що результатом кримінологічного планування є не план (за
логікою!), а чомусь програма. І, врешті-решт, по-третє, якщо плану¬
вання відбувається «на основі цілей і завдань боротьби зі злочинністю»,
то в якому документі ці цілі і завдання сформульовані і ким?
Окремі автори висловлюються більш конкретніше. Вони вважають,
що кримінологічне планування реалізується у формі управлінських
документів - різного виду планів, програм. У зв'язку з цим у криміно¬
логічній літературі іноді висловлюється думка, нібито «планування»
і «програмування» є термінами-синонімами, що взаємозамінюють один
одного. Вочевидь, пише І. М. Даньшин, така думка є хибною, оскільки
1
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програмування всього-на-всього є деталізацією планування стосовно
функцій окремих суб' єктів запобігання злочинам, порядку, послідов¬
ності, строків виконання ними конкретних запланованих заходів .
А може навпаки, і ця авторська думка є хибною?!
У деяких роботах кримінологічне планування розглядається як про¬
цес розробки системи заходів, певних видів діяльності, спрямованих на
скорочення злочинності шляхом запобіжного впливу на причини й умо¬
ви, що обумовлюють кримінальну активність, створюють для неї спри¬
ятливі умови. Формою розробленої системи заходів, як вважається,
можуть бути документи з будь-якою назвою: «план», «програма», просто
«заходи», «комплексні цільові програми», «сумісні заходи правоохорон¬
них органів» та ін. Але одночасно, усупереч сказаному, здійснюється
заява, що в широкому значенні під програмою слід розуміти основні
напрями будь-якої діяльності й очікувані якісні характеристики її резуль¬
татів. А у більш вузькому значенні програма має розглядатися як специ¬
фічний інструмент, методологія і методика планування, характерні для
сучасного етапу розвитку управління . Виходить, що між планом і про¬
грамою існує суттєва різниця. Це - різні документи. Перш ніж розроби¬
ти план, треба мати його методологію - програму, а в ній містяться
основні напрями запобіжної діяльності, цілі та ін.
У сучасній кримінологічній літературі програмування (не плану¬
вання) розглядається як творчий, складний, інтегрований процес, який
поєднує кримінологічні засади запобігання злочинності та елементи
управлінського циклу, що передують виробленню та ухваленню рішен¬
ня (визначення цілей, збір інформації, її обробка, визначення структу¬
ри тощо) та мають специфічну цільову спрямованість - визначення
цілей і завдань запобігання злочинності та засобів їх реалізації на
1

2

3

1

Даньшин, І. М. Кримінологічне планування заходів протидії злочинності та її
прогнозування [Текст] / І. М. Даньшин // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. № 4. - С. 146.
Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика
[ Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної
науки / А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 412-416; Бандурка, А. А.
Противодействие преступности: теория, практика, проблемы [Текст] / А. А. Бандурка,
Л. М. Давыденко. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел., 2005. - С. 76.
Бандурка, А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы
[Текст] / А. А. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел.,
2005. - С. 76.
2

3

75

Розділ 2. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики...

певний період часу. Елементи управлінського циклу, що випливають
з прийняття програми (передача рішення, організація його виконання
та регулювання процесу контролю), лежать також у рамках розгляну¬
того програмування і слугують засобами реалізації програмного до¬
кумента. Виходячи із цих положень, під програмуванням заходів запо¬
бігання злочинності розуміється науково обґрунтована, основана на
чинному законодавстві спільна діяльність різних суб'єктів запобігання
злочинності із вироблення погоджених рішень директивного характе¬
ру, що передбачають механізм довгострокових і поточних заходів щодо
виявлення й усунення причин та умов вчинення протиправних дій,
виховного впливу на правопорушників та осіб, які вчиняють інші про¬
типравні дії. Сама програма запобігання злочинності в даному контек¬
сті являтиме собою систему обов'язкових для всіх суб'єктів приписів
про заходи організаційного, правового, оперативного, аналітичного,
економічного, виховного та іншого характеру, спрямовані на запобі¬
гання злочинам та іншим правопорушенням .
У подальшому викладанні зазначеної проблеми автор пропонує
структуру моделі комплексної програми, а саме: паспортизація програ¬
ми, що включає опис замовника, основних виконавців, періоду дії,
нормативної бази, взаємодіючих соціальних програм, загальних обсягів
фінансування та їхніх джерел; концепція програми, що визначає цілі
й завдання запобігання злочинності, принципи та основні напрями за¬
побігання злочинам; вихідні дані стосовно соціально-економічної ха¬
рактеристики країни (або регіону), стану та структури злочинності або
окремих її проявів, стану запобігання злочинності, прогнозу розвитку
злочинності, характеристики ефективності діяльності правоохоронних
органів на території регіону чи в країні; зміст програми: організаційні,
правові, інформаційні, методичні кадрові, виховні, пропагандистські,
технічні, спрямовані на формування і розвиток інститутів громадянсько¬
го суспільства, ресурсно забезпечувальні та інші заходи .
Запропонований документ та його структура нагадує план-програму
або програму-план, яка складається якби з 2-х розділів: самої програ¬
ми, тобто теоретичної частини, в якій основне місце займають дирек¬
тивні положення, що можуть залишатися практично незмінними
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протягом тривалого часу, і плану - мобільної, оперативної частини,
розрахованої (з точки зору досягнення цілей) на різні часові періоди
і ресурсне забезпечення. Це - наші, а не авторські міркування. Автор не
відокремлює програму від плану. У нього йдеться про єдиний документ програму, а тому і процес її створення він називає програмуванням, що
викликає мовне і змістовне заперечення. По суті при викладенні своїх
дисертаційних положень мав зразок Комплексної програми профілак¬
тики правопорушень на 2007-2009 роки. Дійсно, дана Програма за
своєю структурою дещо відрізняється від попередніх. Тому доцільно
прослідкувати нормативну і змістовну еволюцію саме вступних частин
(преамбули) державних програм, затверджених протягом 1993-2006 рр.
(до 2009 р.), в яких різні суб' єкти розробки і їх прийняття намагаються
викласти концептуальні положення кримінологічної політики запобіган¬
ня злочинності (основні напрями боротьби зі злочинністю, мету і за¬
вдання, очікувані результати та ін.) й заходи її втілення.

2.3. Структура і зміст преамбул
державних програм запобігання
злочинності в Україні
Законом України від 25 червня 1993 р. була введена перша серед кра
їн СНД Державна програма боротьби зі злочинністю на 1993-1996 рр.
Державна програма започаткувала своєрідну преамбулу-директиву,
зміст якої так чи інакше повторюється у наступних програмах. Тому її
слід навести повністю.
«Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася
у найбільш небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу
розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності зу¬
мовлене кризовими явищами в політичному і економічному розвитку,
в усіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною
безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та бан¬
ківською діяльністю.
Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впли¬
ву на стан справ, закони, що приймаються, виконуються незадовільно
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і не забезпечують своєчасного задоволення назрілих потреб регулю
вання ринкових відносин.
Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче
зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок,
втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення.
Спад виробництва та пов'язане з ним зростання безробіття зумовили
стрімке зростання крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагатель
ства, убивств; вчинення корисливих злочинів усе частіше поєднується
з використанням вогнепальної та холодної зброї.
Поширюється корупція, "відмивання" незаконно отриманих гро
шей, інші злочини у сфері господарювання. Виявляється тенденція
злиття загальнокримінальної та організованої злочинності, дедалі
більше у злочинну діяльність втягується молодь.
Занепад моралі значної частини населення призвів до розпаду
системи державних і громадських інститутів профілактики правопо¬
рушень, що створило сприятливі умови для поглиблення антисоціаль
них явищ. Великою мірою цьому сприяє майже відверта пропаганда
порнографії, жорстокості та насильства, що ведеться на фоні недо¬
ступно високих цін багатьох форм дозвілля, нестачі споживчих товарів,
скорочення кількості спортивних клубів, шкіл, молодіжних таборів.
Гострота криміногенної обстановки вимагає вжиття великомас¬
штабних комплексних заходів з боку держави, що мали б забезпечити
її стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну увагу за цих умов
повинно бути надано питанням правового забезпечення правоохорон¬
ної діяльності, удосконалення системи профілактики правопорушень,
посилення боротьби з організованою і економічною злочинністю, за¬
безпеченню охорони громадського порядку та громадської безпеки. До
першочергових заходів необхідно віднести також удосконалення
кримінально-виконавчої системи, розширення міжнародного співро¬
бітництва у боротьбі зі злочинністю, а також кадрове, наукове,
інформаційно-технічне забезпечення правоохоронної діяльності» .
Яка відверта кримінологічна сповідь вищого законодавчого органу
влади країни народу про криміногенну обстановку! У наступних про¬
грамах оцінка криміногенної ситуації у республіці більш стримана.
1

1

Про затвердження Державної програми боротьби зі злочинністю [Текст] : по¬
станова Верхов. Ради України від 25.06.1993 р. № 3325-ХІІ // Зібр. законодавства
України. - 2000. - Т. 6-6 (ПВР) 39.
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У постанові Верховної Ради України щодо затвердження зазначеної
програми було записано, що про результати виконання останньої мали
бути заслухані на сесії Верховної Ради у першому кварталі 1996 р., але
повідомлень про цю «подію», на жаль, не було. 17 вересня 1996 р. уже
Указом Президента України була затверджена друга програма, яка
отримала вже іншу назву - «Комплексна цільова програма боротьби зі
злочинністю на 1996-2000 роки». У вступі до неї зазначалося, що су¬
часний стан криміногенної ситуації в державі характеризується зрос¬
танням кількості тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей, май¬
нових інтересів громадян і держави, а також значним загостренням
обстановки в окремих регіонах. Злочинність стала одним із визначаль¬
них факторів, що загрожує національній безпеці України. Зазначене
вимагає рішучої протидії з боку держави різним злочинним проявам.
Програма, спираючись на закріплену Конституцією України соціальноправову та економічну політику держави, основним стратегічним за¬
вданням визначає подальше вдосконалення практичної діяльності
відповідних органів у зміцненні правопорядку і законності, налаго¬
дження системи профілактики правопорушень та широкий наступ на
законність, належне забезпечення конституційного ладу, прав і свобод
людини, економічної безпеки держави. Головними пріоритетами про¬
грама визнає формування досконалої правової бази боротьби зі зло¬
чинністю і корупцією, захист політичних, економічних, соціальних та
інших сфер життєдіяльності держави, активну протидію злочинним
проявам, усунення причин і умов, що їх породжують і їм сприяють,
виявлення і знешкодження злочинних угруповань, викорінення тінізації економіки.
Організаційне забезпечення виконання програми покладалося на
Кабінет Міністрів України та Координаційний комітет по боротьбі з ко¬
рупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Здій¬
снення заходів щодо наведення належного порядку на відповідній тери¬
торії, посилення боротьби з особливо небезпечними проявами, з групо¬
вою та організованою злочинністю, додержання прав і свобод громадян
організують і особисто контролюють керівники Ради міністрів Авто¬
номної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій.
Виконавці, зазначені у Програмі першими, є відповідальними за
реалізацію передбачених заходів і подають Кабінету Міністрів Украї79
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ни та Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організо¬
ваною злочинністю при Президентові України узагальнені доповідні
записки про хід виконання цих заходів до 1 грудня 1996 р. і надалі що¬
річно до 20 січня та 20 липня .
25 грудня 2000 р. знову-таки Указом Президента України було за¬
тверджено третю Комплексну програму профілактики злочинності на
2001-2005 роки, в якій поняття «боротьба зі злочинністю» чомусь було
відкинуто і замінено на «профілактику злочинності». З точки зору
кримінологічної теорії змінювався акцент у протидії злочинності. Од¬
нак преамбула цієї програми структурно суттєво позитивно відрізня¬
ється від преамбул попередніх програм, хоча змістовно вони схожі.
Наведемо цю преамбулу.
«Метою цієї програми є забезпечення активної наступальної
протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання
на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування
зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства,
організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:
створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
ослаблення дії криміногенних факторів;
припинення зрощування кримінальних структур з органами дер¬
жавної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та
інших найбільш небезпечних форм злочинності;
недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних
груп, особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих сфер
суспільного життя;
викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні
відносини;
створення надійних перешкод посиленню кримінального насиль¬
ства;
обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів,
кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших
супутніх для злочинності явищ.
1

1

Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки
[Текст] : Указ Президента України від 17.09.1996 р. № 837/96 // Деловая Украина. 1996. - № 70. - С. 7 ; № 72. - С. 67-111.
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У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність
очікується:
зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, ви¬
кликаної її впливом;
зменшення впливу організованої злочинності на економічну та
політичну сфери суспільства;
зменшення корупційних проявів, очищення органів державної
влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої
системи прийняття і виконання управлінських рішень;
істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від зло¬
чинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального еле¬
менту, скорочення обсягів "тіньової" економіки;
поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод
і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;
мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення
причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення
їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію
держави;
створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць по¬
збавлення волі;
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на макси¬
мально високому рівні;
поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлен¬
ня партнерських відносин між громадянами та працівниками
державтоінспекції;
зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих
органів;
досягнення належного рівня фінансового і матеріального забез¬
печення правоохоронної та профілактичної діяльності.
Програма передбачає такі основні заходи:
I. Організаційне забезпечення профілактики злочинності.
II. Правове забезпечення профілактики злочинності.
III. Захист життя, здоров' я, честі і гідності особи, її майна від зло¬
чинних посягань.
IV. Протидія організованій злочинності і корупції.
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V Зменшення кримінального тиску на економічні відносини.
VI. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовище.
VII. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму.
VIII. Протидія рецидивній злочинності.
IX. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху.
X. Запобігання поширенню бродяжництва.
XI. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної
роботи» .
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р.
№ 1767 була затверджена Комплексна програма профілактики право¬
порушень на 2007-2009 роки. Вона складається з двох частин: Загаль¬
на частина і Заходи з профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
як додаток до Програми. Перш за все звертає на себе увагу новий
суб' єкт прийняття Програми. Це - Кабінет Міністрів України. За 15
років незалежної України змінилося три суб'єкти складання програм
боротьби зі злочинністю: Верховна Рада України, Президент України,
Кабінет Міністрів України. Крім того, уперше у цій Програмі, так би
мовити, відділені стратегічні програмні напрями (завдання) і їх пла¬
нова конкретизація з вказанням найменування заходів, відповідальних
за їх виконання, строки виконання, орієнтовний обсяг фінансування за
роками.
У зв' язку з цією новелізацією доцільно повністю навести Загальну
частину Програми.
«Загальна частина
Стан правопорядку в Україні впливає на її соціально-економічний
розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлен¬
ня винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до пе¬
редбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм
і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та
запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.
Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2001-2005 рр.
дало змогу певною мірою покращити стан правопорядку в державі та
1

1

Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки [Текст] :
Указ Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. 2000. - № 52. - Ст. 2258.
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вдосконалити систему профілактики правопорушень. За результатами
проведеного аналізу, криміногенна ситуація в державі стала більш
стабільною порівняно з 2001 р. Зупинено процес тінізації економіки.
Кількість виявлених економічних злочинів зросла на 8,1 %, фактів
хабарництва - на 58,8 %, зловживання владою або службовим стано¬
вищем - на 152,2 %. Майже у чотири рази збільшилася кількість ви¬
явлених злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Зменшилася кіль¬
кість злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому числі
тяжких та особливо тяжких, крадіжок і злочинів, учинених неповно¬
літніми. Разом із тим кількість грабежів та злочинів, учинених у гро¬
мадських місцях, зросла майже у два рази.
Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення
причин, що зумовили вчинення протиправних дій.
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що спри¬
яють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх
профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод
людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для
проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення,
поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто¬
номної Республіки Крим та громадськості.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної
діяльності та профілактики правопорушень;
оптимізація структури органів, установ та організацій, що здійсню¬
ють заходи з профілактики правопорушень;
підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб,
що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;
розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень
та запровадження їх у практику;
посилення контролю за дотриманням законодавства під час прова¬
дження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;
усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та ство¬
рення умов для його ліквідації;
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забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збережен¬
ня історико-культурних цінностей;
запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми,
виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, при¬
четних до їх вчинення;
удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених
з місць позбавлення волі;
забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для
бездомних громадян і безпритульних дітей;
забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема
захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;
виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних
програм профілактики правопорушень;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері
протидії організованій злочинності та корупції;
удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріальнотехнічного забезпечення профілактичної діяльності.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів держав¬
ного бюджету в межах видатків, передбачених для головних розпо¬
рядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі скла¬
дання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для здійснення
заходів, визначених Програмою.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для
здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку,
встановленому законодавством.
Очікувані результ ати
Виконання Програми дасть змогу:
активізувати діяльність центральних і місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, пов'язану з про84
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філактикою правопорушень, удосконалити механізм координації ро¬
боти із залучення до цього процесу громадськості;
створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на
соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, поси¬
лення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездо¬
глядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
удосконалити законодавство з питань профілактики правопору¬
шень, усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють
їх учиненню;
підвищити рівень правової освіти населення та правового вихован¬
ня молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілак¬
тики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурновиховних програм, спецкурсів, підготовки і видання підручників з пи¬
тань профілактики правопорушень;
запобігти незаконному втручанню у роботу бюджетоутворюючих
галузей економіки регіонів, кредитно-фінансової системи, зовнішньо¬
економічну діяльність. Покращити роботу з виявлення порушень,
пов' язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів
державного бюджету, незаконним використанням авторських прав
і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних служ¬
бовців та інших посадових і службових осіб;
удосконалити систему державного контролю за станом роботи із
запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових
і службових осіб та своєчасного виявлення;
підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення
та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за
ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем на¬
копичення та обміну інформацією між центральними органами вико¬
навчої влади;
стабілізувати криміногенну ситуацію в державі шляхом подолання
правового нігілізму та запобігання криміналізації населення» .
Сформулюємо деякі висновки з аналізу преамбул Програм:
- у динаміці преамбули тяжіють до певної структуризації. Осо¬
бливо це стосується Комплексної програми профілактики право1

1

Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на
2 0 0 7 - 2 0 0 9 роки [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 20.12.2006 р.
№ 1767 // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 51. - Ст. 3418.
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порушень на 2007-2009 роки. Тут, як уже відмічалося, є Загальна
частина, в якій коротко сповіщається про позитивні наслідки реа¬
лізації заходів попередньої програми запобігання злочинності,
ставляться мета та основні завдання нової програми, у відповід¬
ності до яких розроблені заходи з профілактики правопорушень
(Додаток до Програми), наводяться джерела фінансування забез¬
печення здійснення цих заходів і передбачаються очікувані резуль¬
тати;
- намічений розподіл програм, так би мовити, на дві частини:
Загальна частина - це своєрідне викладення концепції кримінологіч¬
ної політики держави, бачення перспектив запобігання злочинності,
а Особлива частина як перелік конкретних заходів є її втіленням
у сферу боротьби зі злочинністю. Однак зіставлення цих частин
з періодом такого втілення (лише 3 роки!) викликають сумніви в адек¬
ватному розумінні розробниками Програми сутності злочинності і її
проявів і тих метастазоподібних явищ, що їх породжують і сприяють
їм. Наприклад, чи взагалі реально за 3 роки «усунути причини ви¬
никнення тіньового сектору економіки та створити умови для його
ліквідації»? Візьмемо для порівняння іншу програму. Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової
програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок
Дністра, Пруту та Сірету» від 27 грудня 2008 р. № 1151 коротко ви¬
значається мета прийняття цієї Програми, обсяг та джерела фінансу¬
вання. Текст займає % газетної сторінки. Характерно, на це ми звер¬
таємо увагу, що у рубриці «Завдання, заходи і етапи Програми» одним
рядком записано - «завдання і заходи з виконання програми наведе¬
но у додатку 2». Далі - теж одним рядком - «Програма розрахована
на 17 років (!) і виконується двома етапами». Потім перелічуються
ці етапи і визначаються директиви стосовно стратегічних завдань
у цій сфері . Природні і соціальні явища не тотожні, але і ті, і інші достатньо складні. Однак на подолання складних природних явищ
(паводок) держава приділяє 17 років, а на запобігання не менш склад¬
ній соціальній проблемі - злочинності, її проявам та «фоновим»
1

1

Про затвердження Державної цільової програми комплексного протипаводково¬
го захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету [Текст] : постанова Каб. Міністрів
України від 27.12.2008 р. № 1151 // Уряд. кур'єр. - 2009. - 21 січ. - С. 9-10.
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явищам, на які людство витрачає величезні суми коштів, людських
ресурсів, тисячоліття, - планується всього 3 роки! Фантастика! По¬
трібна докорінна зміна відношення держави і суспільства до кримі¬
нологічної проблеми запобігання злочинності;
- зміст преамбул Програм багато в чому схожий і завдання повто¬
рюються, хоча й іншими словами та мовними зворотами. Наприклад,
у преамбулі Державної програми боротьби зі злочинністю від 25 черв¬
ня 1993 р. записано, що до першочергових заходів відноситься, зокрема,
«кадрове, наукове, інформаційно-технічне забезпечення правоохоронної
діяльності», а основними завданнями, указаними у преамбулі Комплекс¬
ної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, є «оптимізація структури органів, установ та організацій, що здійснюють за¬
ходи з профілактики правопорушень»; «розроблення нових форм
і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практи¬
ку»; «підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових
осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень». Таких
прикладів багато. Це не випадково, тому що прояви злочинності, як
і вона сама, залишаються, детермінуючи її явища, продовжують іс¬
нувати, більше того, збільшуватися, посилювати свій криміногенний
вплив та ін.
Але такий повтор нескінченно продовжуватись не може. Рано чи
пізно зміст преамбул потребує уніфікації.
Отже, виникає пропозиція створення двох документів. Перший довгостроковий - під умовною назвою «Програма запобігання зло¬
чинності в Україні», в якій буде сформульована політика держави,
у тому числі і кримінологічна, щодо боротьби зі злочинністю з усіма
її вихідними положеннями, принципами, метою, завданнями, ресурс¬
ним забезпеченням, очікуваними результатами тощо, що стане дирек¬
тивним документом для предметного планування як у загальнодержав¬
ному, так і регіональному масштабі.
Другий - перспективний - з будь-якою назвою, наприклад: «Пер¬
спективний план...»; «Комплексний план...»; «План заходів...»; «За
ходи ...» та ін. Не виключено, що для зручності ці плани можуть мати
в усіх регіонах однакову назву. У такому разі план буде являти собою
науково сформульовану стратегію і тактику запобігання злочинності,
87

Розділ 2. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної

політики...

сприяти процесу планомірного управління цим процесом з метою до¬
сягнення позитивних програмних результатів .
Таким чином, програма - це державний концептуальний стратегіч
ний кримінологічний документ. План - державний кримінологоуправлінський тактичний документ.
Значить, термін «програмування» може бути використаний при
створенні довгострокової Державної програми запобігання злочиннос¬
ті в Україні, а термін «планування» - при розробці Плану заходів за¬
побігання злочинності в Україні на певні роки.
1

1

Аванесов, Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования
[Текст] / Г. А. Аванесов. - М. : Юрид. лит., 1972. - С. 319-320.
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Розділ 3
Д е р ж а в н а програма
стратегій запобігання
злочинності - втілення
нерепресивної політики
у сфері протидії
злочинності в Україні
^ ^ « 3 . 1 .

Обґрунтування необхідності
створення Державної програми
стратегій запобігання злочинності

Частково обґрунтування необхідності окремого документа - Дер¬
жавної програми запобігання злочинності в Україні міститься у розді¬
лі 2 цієї монографії. Зміст преамбули до перелічених нами програм
свідчить про намагання суб'єктів їх затвердження (а вони різні), перш
ніж запропонувати ті чи інші загальні і спеціальні запобіжні заходи,
визначитись із стратегічними напрямами запобіжної діяльності, ви¬
ходячи з криміногенної обстановки в країні на даний час. Оскільки
криміногенна обстановка в країні змінюється у той чи інший бік від¬
носно повільно, а програми приймаються на відносно короткі строки
(3-5 років), то зміст преамбул, як було вже зауважено, часто повторю¬
ється, чим втрачається їх директивний характер. До речі, директивність - властивість закону. Не повинно бути так, щоб у державі різні
за конституційними повноваженнями суб' єкти боротьби зі злочинніс¬
тю вільно інтерпретували кримінологічну політику. Без закону запо¬
біжні директиви втрачають загальну обов' язковість і імперативність,
стають декларативними, формальними, а головне - порушується ці¬
лісне сприйняття концептуальних положень кримінологічної політики
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й уявлення про рішучість політичної волі держави у цій сфері. Відпо
відно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради
України, окрім іншого, належить:
- визначення внутрішньої і зовнішньої політики;
- затвердження загальнодержавних програм економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля.
Отже, програма - це спосіб втілення кримінологічної політики у ди¬
рективних приписах. Вона не може бути повторенням кримінологічної
політики, але в ній повинні бути викладені основні її стратегічні положен¬
ня на перспективу. Такою перспективою може бути 15-20 років. Запо¬
біжна діяльність держави - не одномоментний акт, а багаторічна цілеспря
мована, наполеглива праця державних і суспільних інституцій. Хай на¬
ступна цитата, яка випадково потрапила у поле зору, відноситься до ми¬
нулої вітчизняної історії, але думка щодо соціальної цінності перспектив¬
ного програмування залишається актуальною і сьогодні. В. І. Ленін писав,
що довгостроковий план (мається на увазі програма) - це і чітка перспек¬
тива завтрашнього будівництва, і єдиний шлях справитися сьогодні з най¬
важливішими завданнями держави, це своєрідний могутній прискорювач
історії, тверезе урахування дійсності і дозволяє збудувати «макет» явища,
подібного тому, яким воно буде на поставленому рубежі .
В якості прикладу до нашої позиції можуть слугувати Програма
КПРС як директивний документ, у котрому визначалися на далеку
перспективу головні стратегічні напрями розвитку держави і суспіль¬
ства. Наприклад, перспектива СРСР і необхідність прискорення
соціально-економічного розвитку; економічна стратегія партії; ідейновиховна робота, освіта, наука і культура та ін. І плани - їх конкрети¬
зація у вигляді сукупності заходів. Плани могли коригуватися, зміню¬
ватись, доповнюватись.
Таким чином, програма не являє собою перелік конкретних заходів,
суб'єктів, визначення певних строків тощо. Таке її розуміння спрощує
програму, вона втрачає необхідну директивність, цілеспрямованість,
перспективу, єдність задуму та ін.
1
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Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. - Т. 3. - С. 620 ; Т. 6. С. 232 ; Т. 36. - С. 44 ; Т. 45. - С. 384-386.
Программа Коммунистической партии Советского Союза [Текст]. - Киев : Издво полит. лит. Украины, 1986.
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3.2. Мета, структура, завдання
Державної програми стратегій
запобігання злочинності
Державна програма запобігання злочинності в Україні, як вона
бачиться, є узагальненням та розвитком світового і вітчизняного до¬
свіду шляхів нерепресивного впливу на неї і ґрунтується на основних
положеннях сучасної кримінології і теорії управління. Як свідчить іс
торія людства, злочинність - це неминуче явище, що притаманне будьякому людському суспільству, має свої закономірності проявів, детер¬
мінанти і навряд чи може бути вкоріненим навіть у віддаленій перспек¬
тиві. Максимум можливого у запобіганні злочинності - скорочення її
кількісних та зменшення якісних показників, утримання на певному
припустимому для даного історичного часу рівні, здійснення ефектив¬
ного контролю з боку суспільства і держави за її станом та заходами
запобігання. Далеко не всі члени суспільства налаштовані на ліквідацію
злочинності. Багатьох вона годує, деякі завдяки їй стають заможними
і навіть мільйонерами, частина людей «присвятили» їй своє життя та ін.
Тому правий С. В. Бородін, який висловився, що в якості суспільної
потреби стосовно даної проблеми у сучасних умовах слід вважати
скорочення злочинності . Конкретніше така мета у програмі не може
бути поставлена, бо це призведе до фальсифікації статистичних даних.
Досягнення зазначеної вище мети цілком реально, про що свідчить, до
речі, динаміка злочинності в Україні за останні 5 років (2004-2008 рр.).
Якщо у 2004 р. офіційно в Україні було зареєстровано 520 105 злочинів,
то у наступні роки динаміка злочинності суттєво знижувалась і у 2008 р.
зафіксовано понад 384 тис. злочинів. Змінюються і якісні показники
злочинності, хоча тут є певні зауваження (латентність, у тому числі
штучна, безглузда декриміналізація крадіжок, амністія та ін.).
Програма не передбачає радикального, революційного без потреби
руйнування існуючих інститутів, але вона виходить з розуміння того,
що суспільству та державі треба змінити стратегії і тактику у боротьбі.
Основна ідея Державної програми запобігання злочинності - це
орієнтація всього суспільства та держави на необхідність довгостро1

1

Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 32-33.
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кової, контрольованої, комплексної, скоординованої, владно-рішучої
стратегії запобігання злочинності. Державна програма повинна бути
реальним шляхом до підвищення ефективності практики протидії зло¬
чинності, поворотом від оборонного до пошукового, інтенсивновипереджального реагування на майбутню вірогідну і сучасну існуючу
злочинність з урахуванням реальних можливостей і ресурсного забез¬
печення як у державі в цілому, так і окремих районів, міст, областей,
регіонів. Державна програма завдяки своїй директивності, обов'язковості
виконання приписів незалежно від кон' юнктури влади координує ді¬
яльність суб' єктів запобігання, спрямовує їх зусилля на вирішення
найбільш актуальних завдань і підвищує відповідальність. Ось чому,
ще раз повторюємо, що Державна програма запобігання злочинності
в Україні має прийматись відповідним законом!
Отже, метою Державної програми запобігання злочинності в Укра¬
їні є стабілізація злочинних проявів, поступове зниження їх кількісних
і якісних показників та суттєва зміна її суспільної небезпеки.
По суті ту ж саму мету переслідує і Комплексна програма профі¬
лактики правопорушень на 2007-2009 роки. Але вона (мета) проголо
шена таким чином, що досягти її неможливо не тільки за 3, але й за 10
років. Дійсно, що означає: «запобігання виникненню умов, що сприя
ють вчиненню правопорушень» (яких, адже їх тисячі!); «удосконалити
методи роботи з їх профілактики; забезпечити захист конституційних
прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів; створен¬
ня умов для проведення ефективної правової і виховної роботи серед
населення» (щось не відчувається реальне втілення вищезазначеного)
та ін. Воістину фантазія розробників Програми безмежна! За 3 роки
досягти таких цілей означало б узагалі ліквідувати злочинність в Укра¬
їні! На жаль, усе це «паперове» запобігання.
Від мети програми потрібно відрізняти її структуру. Якщо мета - це
запрограмовані позитивні результати реалізації програми, то структу¬
ра - складові частини документа, в якому у певній послідовності ви¬
кладаються концептуальні бачення тенденцій сучасної злочинності,
основні положення кримінологічної політики, головні завдання запо¬
бігання злочинності, узагальнені шляхи (стратегії, напрями) їх
розв' язання, очікувані результати та ін.
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Схематично структура програми може містити такі частини.
I. Кримінологічний аналіз основних тенденцій злочинності на дер
жавному і регіональному рівнях. Ідеться саме про прогнозовані тен¬
денції основних проявів злочинності, а не про статистичні дані, а також
про головні детермінанти, які діяли і будуть діяти у майбутньому в тому
чи іншому територіальному масштабі . Слід, мабуть, подумати про
специфіку викладання такого кримінологічного аналізу. Цей криміно¬
логічний аналіз не повинний перетворюватися на кримінологічну ха¬
рактеристику злочинності. Аналізується криміногенний потенціал,
тобто частина людського суспільства, яка потенційно свідомо готова
вирішувати свої життєві проблеми поза правовим полем і є предметом
кримінологічного аналізу. Моральний стан суспільства і його кримі¬
ногенний потенціал мають пряму пропорційну залежність. Вважаємо,
що різноманітні прояви криміногенного потенціалу і є те, що ми сприй¬
маємо як злочинність.
II. Мета, вимоги та строки програми. Перш за все виникає питан
ня: чим керуватися розробникам програми при визначенні її мети?
У літературних джерелах радянських часів таке питання вже виникало.
Мета скорочення злочинності автоматично забезпечувалася поступо¬
вим розвитком соціалістичного суспільства внаслідок перебудови та
революційних перетворень, у процесі яких реалізуються заходи загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання за умови
ефективної кримінальної політики, розробки і здійснення науково об¬
ґрунтованої стратегії боротьби зі злочинністю . Не судилося! На руїнах
«революційних перетворень» виник «дикий капіталізм» із безпреце¬
дентним, але закономірним сплеском злочинності, яку всілякими
правдами і неправдами «примушують» скорочуватись. Чи означає це,
що взагалі загальносоціальне запобігання, навіть в умовах капіталізму
як ідея, як концепція опосередкованого впливу на оздоровлення кри¬
мінологічного стану суспільства, як складова побудови демократичної,
соціальної, правової держави (ст. 1 Конституції України), чимось себе
1
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Про аналіз злочинності як передумови програмування див.: Орехов, В. В. Со
циальное планирование и вопросы борьбы с преступностью [Текст] / В. В. Орехов. - Л. :
Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. - С. 49-73.
Наприклад, див.: Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель
комплексной программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 32-33.
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дискредитувало? Зрозуміло, ні. Ця ідея виникла задовго до соціалізму.
Згідно з вченням І. Бентама, а це XVIII ст., усі засоби запобігання зло¬
чинності повинні зводитися до того, щоб впливати на схильності людей,
привчати їх користуватися «логікою волі», «відхиляти згубні бажання»
і спрямовувати ці схильності до розваг, що найбільше відповідають за¬
гальним благам людей. До загальних заходів запобігання злочинності
він включав: виховання почуття доброзичливості; розвиток почуття
честі; розвиток релігійних поглядів; загальне виховання .
Ч. Беккаріа постулатами запобігання вважав:
- ясність і простоту законів, щоб уся сила науки була зосереджена
на їх захисті, щоб жодна частина цієї сили не спрямовувалась на їх
знищення;
- поєднання освіти зі свободою;
- нагородження доброчесності;
- удосконалення виховання, саме воно є найскладнішим, але вірним
засобом запобігання злочинам .
Але й сучасні закордонні кримінологи, яких важко звинувачувати
у прихильності до соціалізму, писали, що в основу будь-якого скоро¬
чення злочинності повинен бути покладений широкий соціальний
і економічний підхід, який збільшить можливості соціального порядку
слугувати економічним, соціальним і духовним потребам, складаючи
це суспільство людей .
Отже, запобігання злочинності шляхом руйнівного впливу на її
причини й умови отримало в радянській кримінології назву загальносоціального запобігання і знаходило своє певне втілення у соціальній
і економічній політиці СРСР, яка була сформульована у партійних про¬
грамах.
Загальносоціальне запобігання злочинності - це насамперед комп¬
лекс перспективних соціально-економічних і культурно-виховних за¬
ходів, стратегій, що спрямовані на позитивну раціоналізацію розвитку
суспільства і поведінку його окремого члена. Головна роль із поступо1
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Бентам, И. Основные начала уголовного кодекса [Текст] : в 3 т. Т. I / И. Бентам
// Избр. соч. Иеремии Бентама. - СПб., 1867. - С. 543, 258-632.
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вої нейтралізації негативних соціальних явищ і процесів, які збільшу¬
ють криміногенний потенціал суспільства, належить розумній
господарсько-організаційній та культурно-виховній діяльності держав¬
них органів влади і управління, громадських організацій.
Якщо відкинути гуманітарну екзальтацію щодо цього положення,
то єдиною нерепресивною реакцією суспільства і держави на злочин¬
ність є більш-менш толерантна внутрішня соціально-економічна по¬
літика держави. Запобіжне її значення полягає в тому, що передбачу¬
вані стратегія і тактика соціально-економічного розвитку держави,
виходячи з її можливостей, історичного минулого, матеріального і ду¬
ховного стану суспільства, ментальності населення, ураховує ймовір¬
ні криміногенні наслідки від здійснення закладених у них заходів.
Тільки вони за умови їх здійснення здатні на нашій землі сформувати
цивільне громадянське суспільство, яке є основою правової держави,
і позитивно опосередковано впливати на кількісно-якісні показники
злочинних проявів. Ринковий хаос дає зворотний результат (насильство,
організовану злочинність, наркотизм, рейдерство, захват землі тощо).
Заходи спеціального характеру, розраховані на посилення запо¬
біжної ролі покарання, урешті-решт не досягають очікуваної мети. Не
виключено, заявляють деякі автори, що злочинність і можливо було
б суттєво зменшити репресивними заходами, але тоді суспільство ви¬
мушено поступатися певними демократичними цінностями і свобода¬
ми. Це - міфологія або «жахливо факторський підхід» . А хіба людина
може володіти цими цінностями і свободами, коли в країні криміналь¬
не свавілля, безкарність злочинців, корупція?
Отже, владні структури, бізнесмени, широкі верстви населення
повинні зрозуміти ці важливі, перевірені історією (а вона все ж повин¬
на вчити народ) положення кримінологічної теорії і бути зацікавлени¬
ми в посиленні запобіжного впливу соціальних заходів. Злочинне
суспільство нікого не приваблює, тому що жити в ньому неможливо ні
багатому, ні бідному.
При формулюванні мети вирішальне значення має оцінка резуль¬
тативності здійснення спеціально-кримінологічного запобігання зло¬
чинності взагалі і окремим її напрямам. Спеціально-кримінологічне
1

1

Трухин, И. П. Эмоциональность как причина заблуждений [Текст] / И. П. Трухин
// Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 12. - С. 74.
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запобігання злочинності є загальною назвою сукупності різноманітних
за спеціалізацією, професійністю, масштабністю, суб' єктами, кримі¬
ногенними явищами, можливостями досягнення мети видів діяльнос¬
ті державних і приватних органів, установ, підприємств, громадських
організацій і громадян, що мають за мету послабити криміногенний
потенціал суспільства і тим самим скоротити кількість і тяжкість його
злочинних проявів. Спеціально-кримінологічне запобігання злочин¬
ності знаходить своє безпосереднє втілення у заходах державних і ре¬
гіональних планах запобігання злочинності.
Зрозуміло, суб' єктивізм не виключений. Але не виключений
і об' єктивний чинник, що робить мету недосягнутою (криза, різка
зміна соціально-економічної і політичної ситуації в країні та ін.).
Можна визначити певні вимоги до складання та змісту програми.
Частково вони у вітчизняній літературі викладені: законність, об' єктивність
і наукова обґрунтованість, конкретність і цілеспрямованість, спадкоєм¬
ність, безперервність та контрольованість . Доцільно доповнити їх ще
деякими, оскільки йдеться про окремий державний документ:
- узгодженість із програмами соціально-економічного та культурновиховного розвитку;
- чітке визначення об'єктів запобіжного впливу;
- директивність змістовного стилю документа;
- реальність формування головних стратегічних напрямів щодо
запобігання злочинності, тобто компетенційна можливість виконати
запрограмоване суб' єктами запобіжної діяльності;
- прозорість процесу виконання положень програми, криміноло¬
гічний моніторинг.
Стосовно строків дії Державної програми запобігання злочинності
в Україні слід виходити з того, що ми ще не навчились визначати межі
можливого у цій сфері. Історичний досвід свідчить, що майже жодного
соціально негативного і суспільно небезпечного явища, у тому числі
і тих, що породжують криміногенний потенціал суспільства та його
злочинні прояви, людство не усунуло. Навпаки, відродились старі, за¬
буті злочинним світом, або з' явились нові, не менш небезпечні (напри1

1

Бандурка, А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы
[Текст] / А. А. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та внутр. дел,
2005. - С. 74.
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клад, масова фальсифікація споживчих товарів, хакерство, рейдерство,
наймане вбивство, фінансове шахрайство, контрабанда та ін.). Тому ко роткострокове програмування - це кримінологічна фікція, соціальне
окозамилювання. Оскільки йдеться про перспективні стратегії, чи на
прями запобігання злочинності, то ледве чи доцільно укладати їх у «прокрустове ложе» певного, навіть тривалого строку. Програма запобігання
злочинності орієнтує суб'єктів цієї діяльності, як, до речі, і все суспіль
ство, не на «кавалерійські атаки» кампаній по боротьбі зі злочинністю,
а на втілення довгострокових стратегій запобіжного впливу . Програма
повинна себе «виробити», уже не відповідати новим реаліям. Тоді по¬
винна прийматися нова програма. Omnia mutantur - усе змінюється!
ІІІ. Концептуальні положення кримінологічної політики. На нашу
думку, нагадуємо, кримінологічна політика - це складова частина дер¬
жавної соціальної політики, яка на основі Конституції України й інте¬
грованих кримінологічною наукою знань визначає основні методологіч¬
ні засади та напрями, котрими керуються держава і її інституції при
здійсненні нерепресивної протидії злочинності як соціальному явищу
та її проявам. Тим самим кримінологічна політика виступає як єдність:
- державної концепції протидії злочинності, яка виражається у від
повідних директивних актах (у даному разі у програмі);
- наукової кримінологічної теорії загально соціального і спеціальнокримінологічного запобігання злочинності;
- особливого виду діяльності держави, її органів, громадськості,
спрямованої на ефективне здійснення загального концептуального за¬
мислу протидії злочинності як соціальному явищу, притаманному
суспільству, і як окремим її різновидам і проявам .
1
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Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью [Текст] / науч. ред.
В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. - СПб. : Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид.
ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. - С. 477-482.
Голіна, В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми
[Текст] / В. Голіна // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2008. - № 2. - С. 182-190; Голіна, В. В.
Кримінологічна політика держави: стан та перспективи [Текст] / В. В. Голіна // Правова
система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 5 : Кримінально-правові науки. Ак¬
туальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - Х. : Право,
2008. - С. 257-273; Голіна, В. В. Кримінологічна політика держави: концептуальні положен
ня та основні принципи її формування [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич // Питання
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Кроссроуд, 2008. - Вип. 16. - С. 36-48.
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Основні положення кримінологічної політики викладені нами
у статейних і монографічних виданнях , хоча деякі із раніш висловле¬
них поглядів зазнали певних змін. Навряд чи доцільно, більше того,
узагалі недоцільно у програмі запобігання злочинності викладати ці
положення. Кримінологічна політика - це доктрина, за допомогою якої
прозоро і чітко викладаються політична владна воля, наміри, рішучі
дії держави у своєрідній сфері боротьби зі злочинністю. Влада - голов¬
ний, організаційний, регулятивно-контролюючий початок політики,
тому програма, яка документально законодавчо втілює зазначені кон¬
цептуальні погляди держави, повинна (ще раз підкреслюємо) виходи¬
ти як директивний акт від вищого органу влади - Верховної Ради
України. Отже, постулати кримінологічної політики зобов'язані, об¬
разно кажучи, пронизувати змістовне «тіло» програми, слугувати під¬
ставою для обґрунтування необхідності створення програми саме
у запропонованому вигляді, визначення мети, структури для формулю¬
вання завдань запобігання злочинності, напрямів їх виконання тощо.
IV. Перспективні завдання запобігання злочинності. Цей розділ
програми повинен бути присвячений формулюванню невідкладних,
далекоглядних, постійних завдань запобіжної діяльності держави
і суспільства. У кримінологічній літературі ці завдання все частіше
отримують войовничу назву «стратегії», мов би йдеться про війну зі
злочинністю. Стратегія - це засоби досягнення мети, мистецтво веден¬
ня боротьби зі злочинністю або її окремими проявами, вибір вирішаль¬
ного напряму для досягнення заздалегідь накресленої мети . У більш
розгорнутому вигляді стратегія запобігання може бути визначена як
галузь державної діяльності, у якій реалізуються концептуальні питан¬
ня теорії і практики організації, перспективного програмування, пла¬
нування, здійснення запобіжних заходів, дослідження закономірностей
превентивної діяльності, оцінки її ефективності і наступного довго¬
строкового кримінологічного прогнозування .
Сучасна кримінологія містить різні формулювання стратегій. Так,
В. М. Кудрявцев у історичному аспекті виділяє дев'ять основних стра¬
тегій боротьби зі злочинністю, відомих у минулому і тих, що здійсню1
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Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 15.
Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью [Текст] / В. Н. Кудрявцев. 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Наука, 2005. - С. 46-48.
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ються зараз, а саме: припинення; кримінальне переслідування; зни¬
щення і залякування; ізоляція; виправлення; компроміси; індивідуаль¬
на профілактика; соціальна профілактика; стратегія безпеки . Кожна
з названих стратегій визначає і відповідний пріоритетний напрям,
тактичну мету регіональної прокримінологічної політики.
У роботах інших зарубіжних і вітчизняних кримінологів пропо¬
нуються різні наукові підходи до змістовного наповнення запозичено¬
го з військового лексикону терміна «стратегія». Часто при визначенні
головних стратегій (у множині) боротьби зі злочинністю виходять із
традиційного структурування злочинності, тобто виділяючи її найбільш
суспільно небезпечні складові: організована, економічна, корисливонасильницька, злочинність неповнолітніх тощо .
Деякі кримінологи розуміють сутність стратегії як кримінологічну
категорію, яка полягає в управлінській здатності оцінювати перспекти¬
ви розвитку злочинності у цілому, кримінологічної ситуації і визначати
напрями, методи і заходи досягнення стратегічної мети боротьби зі зло¬
чинністю. І вважають при цьому, що найбільш перспективним страте¬
гічним напрямом у кримінологічній політиці є соціальне запобігання
злочинності як «модернізація соціально-економічної, політичної і духов¬
ної сфер життя і суспільства», яке і «є головним напрямом боротьби зі
злочинністю, у тому числі і в її сучасних формах» . Слід нагадати, що
ще 110 років тому (без використання небеззаперечного терміна «страте¬
гія») Ф. фон Ліст - далекий від соціалізму і сьогодення, писав: найкраща
кримінальна політика - це найкраща соціальна політика!
Надалі зазначений вище автор (Г. М. Горшенков) розглядає ті стра
тегії, які запропонував В. М. Кудрявцев.
У вітчизняному нормативному контексті і спеціальній літературі
доволі часто вживається термін «стратегія», розуміючи під нею хитро
сплановану, вирішуючу кінець військової кампанії, військової операції
(операцій) для досягнення перемоги. Наприклад, Указ Президента
України від 15 серпня 2001 р. № 637/2001 «Про Стратегію подолання
1
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бідності» . Цей документ з точки зору кримінологічної теорії, безсум¬
нівно, відноситься до заходів (напрямів) загальносоціального запобі¬
гання злочинності і чимось асоціюється з Маніфестом Комуністичної
партії К. Маркса і Ф. Енгельса . «Зростання бідності, - записано в Ука¬
зі Президента України, - супроводжується поглибленням майнового
розшарування населення та появою багатих прошарків, чия заможність
асоціюється з тіньовою та кримінальною діяльністю. Якщо серед найбіднішого населення розмір незареєстрованих доходів становить 1,7 грн
на одну особу на місяць, то серед найзаможніших - 208,2 грн... з бід¬
ністю пов' язані також такі явища, як безпритульність і жебрацтво. За
даними Міністерства внутрішніх справ України, у 2000 р. зареєстро¬
вано 26,4 тис. бродяг, з них 9,7 тис. - молоді люди». Як зазначається
далі, така ситуація зумовила необхідність розроблення Стратегії подо¬
лання бідності, основними принципами якої мають стати забезпечення
економічного зростання, підвищення рівня продуктивної зайнятості
населення та вжиття заходів щодо блокування найгостріших проявів
бідності, реформування системи соціальної підтримки населення шля¬
хом консолідації всіх соціальних програм і видів допомоги на основі
оцінки сукупного доходу сім' ї, інтеграція осіб з обмеженими фізични¬
ми можливостями у суспільне життя. Стратегія визначає основні на¬
прями проведення політики подолання бідності шляхом:
створення економічно-правових умов для збільшення доходів
і зростання економічної активності працездатних громадян;
підвищення ефективності соціальної підтримки найбільш уразливих
груп населення шляхом реформування системи соціального захисту.
Політика запобігання бідності має поєднуватися з політикою станов¬
лення середнього класу. До речі, до категорії бідних в Україні у 2000 р.
належали 26,7 % населення, украй бідних (межа виживання) - 4,7 %.
Усього 41,4 % населення країни. Передбачалось, що у 2010 р. прогноз¬
ні показники цих двох категорій населення становитимуть десь 25 % .
Але сьогоденна дійсність, як не прикро про це писати, гірша, ніж про¬
гнозувалося.
2

3

1

Про Стратегію подолання бідності [Текст] : Указ Президента України від
15.08.2001 р. № 637/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 18 серп. (№ 149). - С. 10-11.
Маркс, К. Сочинения [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 2-е изд.- М. : Гос. изд-во
полит. лит., 1955. - Т. 4. - С. 419-427.
Про Стратегію подолання бідності [Текст] : Указ Президента України від
15.08.2001 р. № 637/2001 // Уряд. кур'єр. - 2001. - 18 серп. (№ 149). - С. 10-11.
2

3

100

3.2. Мета, структура, завдання Державної

програми стратегій запобігання злочинності

Ми навмисно наводимо текст цього документа, щоб, по-перше,
побачити, у чому «таємниця» і глибокий зміст нового у соціологічній
і кримінологічній науці терміна «стратегія», а по-друге, не поспішати
пропонувати у Програмі запобігання злочинності загальносоціальні
заходи зі сфери утопії.
Що стосується «таємниці» і глибокого змісту терміна «стратегія».
Появу його пояснює А. П. Закалюк. Він пише, що останнім часом
(мабуть, більше 20 років) у працях відомих кримінологів, зокрема,
Росії термін «боротьба» став вживатися поряд з терміном «стратегія»,
убачаючи, що останній визначає «мистецтво боротьби» . Дійсно, у роз
ділі VI «Борьба с преступностью» російського підручника з криміно¬
логії її автор А. І. Долгова - відомий кримінолог, скаржиться, що
у кримінологічній, іншій спеціальній літературі, офіційних документах
і публіцистичних матеріалах, коли йдеться про протистояння злочин¬
ності, вживається множинність термінів, зокрема: «кримінальна по¬
літика», «боротьба зі злочинністю», «війна», «контроль», «протидія»,
«запобігання», «профілактика» та ін. При цьому кожне з цих понять
викликає наукові дискусії і до цього часу не може оцінюватися достат¬
ньо визначеним або врешті-решт однозначним, що створює значні
складнощі як в їх розумінні, так і у практичній діяльності. Це вірно.
Автор зупиняється на терміні «боротьба зі злочинністю» і підкреслює,
що слід «вести саме боротьбу зі злочинністю у повному її обсязі», що
компроміс у цій боротьбі не припустимий ні з боку держави, ні сус¬
пільства, що вона є органічною єдністю трьох напрямів: 1) загальної
організації боротьби; 2) запобігання злочинності; 3) правоохоронної
діяльності. Результатом загальної організації боротьби зі злочинністю
(теж неясне поняття!), вважає вона, є визначення державою як основ¬
ним суб'єктом цієї боротьби її стратегії (курсив наш. - В. Г.), зміст
якої в кримінології, на думку А. І. Долгової, близький до її військового
розуміння. Стратегія виступає як мистецтво ведення боротьби зі зло¬
чинністю, визначає напрям основного удару з тим, щоб досягти пере¬
моги. Тут же зауважується, що стратегічно важливим є верховенство
запобіжних заходів - вплив на причини та умови злочинності. Саме це
перешкоджає масовому відтворенню фактів злочинної поведінки.
1

1

Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки /
А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 368.
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Необхідно також за допомогою системно-структурного підходу вияв¬
лення у злочинності того ядра, завдання удару по якому позитивно
вплине на різні прояви злочинності . Що ж тоді відноситься до напря
му запобігання злочинності? Чим стратегія відрізняється від напряму
або методу запобіжного впливу? Коментуючи позитивне відношен
ня В. М. Кудрявцева до терміна «стратегія» у наведеному контексті,
А. П. Закалюк вважає, що вживання терміна «стратегія» поряд із тер¬
міном «боротьба зі злочинністю» не випадкове, тому що стратегія - не
замінник предметної діяльності, яку звично називають «боротьбою».
Стратегія - «це кращий спосіб ведення боротьби, більш досконалий,
професійний, на рівні діяльності - не предметної, а управлінської,
і наразі є стратегією управління діяльністю щодо запобігання та проти¬
дії злочинності» .
На жаль, сам автор стратегію запобігання злочинності в Україні не
визначає, а тільки зауважує, що в країні так само, як і політика у сфері
протидії злочинності, не розроблена стратегія реалізації цієї політики.
Розроблялася стратегія протидії лише окремим різновидам злочиннос¬
ті, зокрема організованій злочинності. Розроблення загальної стратегії
протидії злочинності - ще одне завдання державної влади. Криміно¬
логія має відіграти вирішальну роль у реалізації цього завдання . Силь¬
но сказано, але чи не є це перебільшенням ролі кримінології? Адже
може скластися враження, що загальна стратегія протидії злочинності,
яку за даного часу не можуть розробити держава і особливо криміно¬
логи, є панацеєю від цього лиха. Суспільство поки що не в змозі усу¬
нути злочинність, однак воно має засоби утримувати її на більш-менш
соціально терпимому рівні . У наведеній раніше Рекомендації № Я (96)
8 Комітету міністрів країнам - членам ЄС відносно політики боротьби
зі злочинністю під час перебудов від 5 вересня 1996 р. на 572-й зустрі1
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Криминология [Текст] : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - М. : ИНФРА-М НОРМА, 1997. - С. 317-328.
Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. За
калюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 368.
Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 3 : Практична кримінологія / А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре»,
2008. - С. 281.
Лунеев, В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции
[Текст] / В. В. Лунеев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - С. 30.
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чі замісників міністрів записано точніше: «не існує суспільства, в яко¬
му не було б злочинності, тому основною метою політики боротьби зі
злочинністю повинно бути не знищення злочинності взагалі, а утри¬
мання її на максимально низькому рівні». «Терпимий», «низький рі¬
вень» - оціночні поняття і для кожної країни вони різні.
Отже, програмні завдання повинні формулюватися у найбільш уза¬
гальненому вигляді, але разом із тим предметно і діяльнісно визначени¬
ми для багатоваріантного планування у подальшому. Ці завдання будуть
викладені у моделі Державної програми стратегій запобігання злочин¬
ності (розділ 3 монографії). У даному розділі лише як можливий варіант
наводяться деякі завдання: «Зниження рівня віктимності населення»;
«Підвищення освітнього рівня населення»; «Кримінологічна безпека»;
«Відповідність напрямів запобігання злочинності основним принципам
демократичної держави, в якому досягнуто верховенство права...»;
«Ситуативна превенція»; «Соціальна адаптація» та ін.
Ще раз підкреслюємо, що зміст і форма визначення завдань під¬
коряються основній ідеї - реальному скороченню злочинності. Мак¬
симальна текстуальна зрозумілість, простота викладення завдань головне при їх поставленні. Усе повинно робитися на користь державі,
людям, а не політичним амбіціям. Спадкоємність програмних завдань запорука досягнення запрограмованої мети.
V. Напрями розв'язання завдань запобігання злочинності. Під
програмними директивними напрямами запобігання злочинності
розуміється укрупнюване формулювання поглядів, шляхів, способів,
курсів, які певним чином орієнтують теорію і практику, розкривають
їх (напрямів) основні ознаки і цільову призначеність і мають керівне
значення для подальшого планування конкретних заходів. Образно
кажучи, напрями є своєрідною формулою, яка може бути диференці¬
йовано застосована за певних обставин до тих чи інших видів зло¬
чинних проявів.
Оскільки йдеться про державний програмний документ, то напря¬
ми мають обов'язковий характер для розробки державних і регіональ¬
них планів запобігання злочинності і її проявам.
За радянських і теперішніх часів теорія і практика запобігання зло¬
чинним проявам (у планах, програмах, заходах, рекомендаціях тощо)
розробила і продовжує розробляти низку таких напрямів, які по-різному
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формулюються (за рівнем, метою, завданнями, їх застосуванням, мас¬
штабами реалізації, моментом реалізації, ступенем радикальності та
інтенсивності впливу, правовою характеристикою, суб' єктами
й об'єктами запобіжного впливу тощо), але мають ту ж саму сутність вдосконалення системи протидії злочинності. Наприклад, у «Рекомен¬
дациях по профилактике преступлений против жизни и здоровья граж¬
дан», затверджених 19 листопада 1981 р. міжвідомчою народною на¬
радою керівників правоохоронних органів Горьковської області, сфор¬
мульовано такі узагальнені запобіжні напрями, як: якісне і швидке
розслідування злочинів проти життя і здоров'я громадян; послідовна
і рішуча боротьба з хуліганством, особливо у побутовій сфері; постій¬
на і неослабна боротьба з пияцтвом і дармоїдством; належна організа¬
ція боротьби з рецидивною злочинністю; здійснення систематичного
контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі та ін.
С. В. Бородін, будуючи теоретичну модель комплексної програми бо¬
ротьби зі злочинністю, уявляв її складну структуру, що складається із
загальних організаційних і правових та спеціальних груп заходів, а та¬
кож підпрограми (блоків програми) із протидії корисливій, організо¬
ваній, рецидивній злочинності, злочинності неповнолітніх, «фоновим»
явищам та іншим, що, зрозуміло, не є вичерпними . Частково ця струк¬
тура, як було сказано, використана при створенні Федеральних програм
боротьби зі злочинністю Росії і перших таких програм в Україні. У цьо¬
му відношенні показовою є структура Комплексної цільової програми
боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки: І. Організаційно-правові
заходи. ІІ. Забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини.
ІІІ. Профілактика правопорушень і злочинності. IV. Боротьба з нарко
манією і алкоголізмом. V. Боротьба з організованою злочинністю і ко рупцією. VI. Боротьба зі злочинністю у сфері економіки. VII. Поліп¬
шення розслідування кримінальних справ та розшукової роботи.
VIII. Удосконалення кримінально-виконавчої системи. IX. Міжнародне
співробітництво в боротьбі зі злочинністю. X. Науково-методичне за
безпечення боротьби зі злочинністю. XI. Кадрове забезпечення бороть
би зі злочинністю. XII. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення
1

2

1

Рекомендации по профилактике преступлений против жизни и здоровья граждан
[Текст]. - Горький, 1981.
Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 126, 253-255.
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правоохоронних органів. XIII. Перспективні заходи. В останньому роз¬
ділі міститься положення, яке можна характеризувати як директиву
суб' єктам запобіжної діяльності. І це не просто планове, а саме про¬
грамне - у нашому її розумінні - завдання: «Програма орієнтує відпо¬
відні міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, правоохо¬
ронні органи, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації на попереднє опрацювання питань, вирішення
яких передбачено у 1998-2000 роках, щодо обов'язкового постійного
пошуку резервів для виконання окремих важливих завдань найближчим
часом, чого вимагають інтереси посилення боротьби зі злочинністю».
Дане положення, як приклад, у наступних Комплексних програмах уже
відсутнє, щоб, мовляв, не повторюватися чи не запозичити «чуже».
І даремно. Багато цінних програмних знахідок розробників подібних
документів втрачаються внаслідок такого витратного підходу і того, що
відсутній цілісний, самостійний, постійно актуальний і довготривалий
директивний документ - Програма запобігання злочинності.
Наступний документ, як і інші подібні, явно складається з двох,
правда, тематично зв' язаних між собою частин: Загальна (програмна)
і Особлива (планова). Ідеться про Програму боротьби з контрабандою
та порушенням митних правил на 2008-2009 рр., затверджену Указом
Президента України від 4 березня 2008 р. № 195/2008. У Загальній
частині Програми коротко даються політико-економічна оцінка сучас¬
ного стану боротьби з контрабандою й узагальнююча характеристика
основних, на погляд розробників, чинників, що призводять до поширен¬
ня контрабанди. У розділі ІІ «Мета Програми» зазначається, що нею
є забезпечення системного підходу до вирішення у 2008-2009 рр. про¬
блем у сфері боротьби з контрабандою та порушенням митних правил
(мета, мабуть, інша. Системний підхід - це метод досягнення мети, а
не сама мета). Розділ ІІІ присвячений шляхам і способам розв'язання
проблем поширення контрабанди та порушення митних правил, у яко¬
му розробники програми намагаються матеріалізувати «системний
підхід» і сформулювати його основні блоки, як-то на вибір: декриміналізація з урахуванням досвіду іноземних держав правопорушень
у сфері митної справи з одночасним посиленням адміністративної від¬
повідальності шляхом встановлення адекватних штрафних санкцій за
порушення митних правил (1); запровадження митними органами
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електронного декларування товарів, електронного оформлення книж¬
ки МДП (3); завершення договірно-правового оформлення державно¬
го кордону між Україною та РФ (4); належне облаштування пунктів
пропуску через державний кордон України шляхом... (5); посилення
взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами суміжних
з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з перемі¬
щенням товарів поза митним контролем або з приховуванням від
митного контролю (8); удосконалення порядку оцінки і реалізації кон¬
фіскованого майна (9) та ін. Вважаємо, що «способи розв'язання»
проблеми повинні відноситися до плану, де вони суб'єктно, технічно,
строково конкретизуються. Розділ IV має назву «Обсяги та джерела
фінансування», а V - «Очікувані результати».
Особлива частина (без визначення як такої) викладена у розділі VI.
Заходи щодо виконання Програми, тобто програмні напрями розділу
ІІІ, перекладаються на мову планових завдань з конкретизацією
суб' єктів і строків їх виконання .
Критичних зауважень до змісту, строків, суб' єктів та іншого більш ніж
достатньо, але зараз увага не на це. Остаточно зрозуміло, що заходи - це
план упровадження програмних шляхів. Ясно, що вони за два роки не
можуть, не встигнуть бути здійсненими. Наполягати на протилежному йти проти правди. Корисні програмні положення (шляхи) із закінченням
строку Програми будуть або забуті, або відкинуті новими розробниками.
Така вже практика. Однак і для держави, і для суспільства, і для митних
та інших органів було б доцільним залишити на тривалий час існуючі
(у більш удосконаленому вигляді) директивні положення, а плани їх ви¬
конання змінювати з урахуванням їх дійсного повного виконання.
До такого висновку підводить елементарна логіка.
Розробники Комплексної програм профілактики правопорушень
на 2007-2009 рр. започаткували іншу від попередньої її структуру, не
говорячи вже про програми боротьби зі злочинністю, прийняті у 1993¬
2006 рр. Розділ - Шляхи і способи розв'язання зазначених в ній осно¬
вних завдань (вони раніше наводились у монографії) - відсутній,
а основні завдання слугують назвою розділів окремого від Програми
Додатку до Програми - «Заходи з профілактики правопорушень на
1

1

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на
2008-2009 роки [Текст] : Указ Президента України від 04.03.2008 р. № 195/2008 // Офіц.
вісн. України. - 2008. - № 17. - Ст. 437.
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2007-2009 роки» із наступною конкретизацією дій (заходів), що треба
здійснити певним суб' єктам і у визначений строк, а також орієнтовний
обсяг щорічного фінансування.
Це, нагадуємо, постанова Кабінету Міністрів України, тому Міністер¬
ству внутрішніх справ щороку до 10 лютого доручено узагальнювати та
подавати Кабінету Міністрів України звіт про стан виконання Програми
і в разі потреби - пропозиції щодо внесення до неї змін. На наш погляд,
таке завдання виходить за межі повноважень Міністерства внутрішніх
справ України. Воно само є діючим запобіжним суб'єктом виконання
програми і не може навіть опосередковано контролювати (у тому числі
засоби узагальнення їх запобіжної роботи) центральні органи виконавчої
влади, обласні державні адміністрації, органи СБУ, прокуратури та ін.
VI. Ресурсне забезпечення виконання завдань програми. У найзагальнішому вигляді ресурсне забезпечення запобігання злочинності
полягає у наданні відповідним суб' єктам необхідного для їх діяльнос¬
ті у достатній кількості матеріального потенціалу і суспільної підтрим¬
ки. Цей потенціал (сукупність ресурсів) складається з правового, фі¬
нансового, матеріально-технічного, інформаційного, кадрового, науко¬
вого та іншого забезпечення. Наше завдання не полягає в тому, щоб
детально охарактеризувати стан того чи іншого виду ресурсного забез¬
печення, хоча відзначимо, що кожний із зазначених його видів і навіть
стосовно того чи іншого різновиду злочинних проявів потребує про¬
фесійного дослідження. Тобто це питання дуже непросте. У криміно¬
логічній літературі проблема ресурсного забезпечення запобігання
злочинності так чи інакше розглядалася, але більш на загальному, те¬
оретичному, ніж прикладному рівні . Можливо, тому й практика йде
1

2

1

Див., наприклад: Информационное обеспечение противодействия организован
ной преступности [Текст] : сб. науч. ст. / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. - Одес
са : Фенікс, 2003. - 217 с.
Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 142-186, 243-252; Голина, В. В.
Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)
[Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Голина ; Укр. гос. юрид. акад. - Харьков,
1994. - С. 270-307; Бандурка, А. А. Противодействие преступности: теория, практика,
проблемы [Текст] / А. А. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Изд-во Харьк. ун-та
внутр. дел, 2005. - С. 19-22; Правова система України: історія, стан та перспективи
[Текст] : у 5 т. Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочин¬
ністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2008. - С. 335-349; та ін.
2
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по шляху спрощеного відношення до цього питання. Що стосується,
наприклад, фінансового забезпечення виконання Комплексної про¬
грами профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, то воно здій¬
снюється «за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків,
передбачених для головних розпорядників бюджетних коштів, відпо¬
відальних за її виконання. Обсяг фінансування Програми може уточ¬
нюватись у процесі складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік. Органи місцевого самоврядування самостійно
встановлюють обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бю¬
джетів для здійснення заходів, визначених Програмою». У цьому під¬
розділі загальна бюджетна сума не визначена та не може бути визна¬
чена, але у Додатку до Програми «Заходи з профілактики правопору¬
шень на 2007-2009 роки» є спеціальні графи - «Орієнтовний обсяг
фінансування, млн гривень» і «У тому числі за роками - 2007, 2008,
2009» (до речі, уперше у документах подібного роду). Загальний обсяг
фінансування за 3 роки повинен скласти 1 800 млн грн. Ця сума роз¬
поділена за окремими передбаченими Програмою «Основними завдан¬
нями». Наприклад, за третім основним завданням Програми (вони
наведені раніше), чому відповідає п. 3 «Заходів з профілактики право¬
порушень на 2007-2009 роки», а саме: «Підвищення рівня фахової
підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з про¬
філактики правопорушень», виділено 15 млн грн. З них на: забезпе¬
чення підвищення кваліфікації державних службовців центральних та
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, інших держав¬
них органів і органів місцевого самоврядування, на яких покладено
обов'язок з організації роботи із запобігання корупції, - 6 млн грн (по
2 млн грн щорічно); організація на базі Київського національного уні¬
верситету внутрішніх справ навчання та підвищення кваліфікації
оперативних працівників установ виконання покарань та слідчих ізо¬
ляторів з питань підвищення ефективності боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 6 млн грн (по 2 млн грн щорічно); організація проведення у регіонах
семінарів працівників, які проводять навчальну та роз' яснювальну
роботу з питань профілактики правопорушень у сфері трудового за¬
конодавства, - 3 млн грн у 2009 р. Головними розпорядниками бюджет
них коштів є відповідно до заходів: Головдержслужба, МВС України,
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Мінпраці України. Інші суб' єкти: Державний департамент з питань
виконання покарань, Мінфін, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації.
У завданні 4 Програми «Розроблення нових форм і методів про
філактики правопорушень та запровадження їх у практику» (п. 4 За¬
х о д і в . ) профінансовано із 17 позицій тільки 3 обсягом близько
760 млн грн. Це - «Підготовка і видання навчально-методичних по¬
сібників "Виховні системи в діяльності класного керівника" (з досвіду
роботи класних керівників - переможців конкурсу "Класний керівник
року") та "Організація виховного процесу в сучасному загальноосвіт
ньому навчальному закладі"» (1,5 млн грн, головний розпорядник - Мі¬
ністерство освіти і науки України); «Запровадження в практику робо¬
ти митних органів системи аналізу селекції факторів ризику під час
визначення окремих форм митного контролю і митного оформлення
товарів з метою сприяння діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які дотримуються законодавства України, а також системи
підвищення ефективності заходів із запобігання і припинення конт¬
рабанди та порушень митних правил» (3 млн грн, щорічно по 1 млн,
головний розпорядник - Держмитслужба України); «Посилення конт¬
ролю за експлуатаційним станом доріг, проведення своєчасного ремон¬
ту дорожнього покриття та заміни непридатної для експлуатації апа¬
ратури світлофорного реагування, установлення необхідних дорожніх
знаків» (700 млн грн, щорічно 100 млн, 300 млн, 300 млн грн, головний
розпорядник - Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастополь¬
ська міські держадміністрації, Державна служба автомобільних доріг,
МВС України). Ще один зразок планування. Пунктом 10 Програми
«Забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для без¬
домних громадян і безпритульних дітей», по-перше, «утворення від¬
повідно до потреб регіону закладів соціального захисту для бездомних
громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, навчальновиробничих баз, центрів соціально-психологічної реабілітації» для
жертв насильства в сім' ї, які втратили соціальні зв' язки (450 млн грн,
щорічно - 50 млн, 200 млн, 200 млн, головний розпорядник коштів Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держ¬
адміністрації); по-друге, «забезпечення розширення мережі діючих та
створення нових спеціальних будинків-інтернатів та гуртожитків для
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осіб, які звільнились з місць позбавлення волі і не мають постійного
житла» (450 млн грн, щорічно - 50 млн, 200 млн, 200 млн, головний
розпорядник коштів - Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севас¬
топольська міські держадміністрації).
Загальний висновок такий: Комплексна програма профілактики
правопорушень на 2 0 0 7 - 2 0 0 9 роки складається з двох тісно
взаємопов' язаних частин, причому друга частина - Додаток у вигляді
Заходів є, так би мовити, сукупністю конкретизованих для кожного
завдання Програми заходів, здійснення яких означатиме їх виконання.
Якщо той чи інший захід не буде виконаний, то хто це проконтролює?
Отже, буде створена нова Програма, нові Заходи-додатки і цей ланцюг
імітації запобігання злочинності продовжуватиметься до безкраю...
У розвиток цієї думки виникає ще низка питань.
1. Чи достатньо заходів для виконання основних завдань? Напри¬
клад, третім завданням ставиться завдання підвищення рівня фахової
підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи із про¬
філактики правопорушень. При конкретизації цього завдання йдеться
про широке коло державних центральних та місцевих органів виконав¬
чої влади, Ради міністрів АРК, інших державних органів і органів
місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язок з організації
роботи із запобігання корупції.
А чи враховували розробники Заходів фактичний обсяг передбачу¬
ваної роботи? Ідеться про «підвищення рівня фахової підготовки...».
Що це за «фахова підготовка»? Хто зі спеціалістів таку роботу буде
здійснювати і в якій формі? Яке навчально-методичне забезпечення
такого навчання? Узагалі, як це практично виконати, якщо без утопіч¬
них уявлень?
Щоб не повторюватися, лише зазначимо, що такі зауваження і за¬
перечення стосуються майже всіх заходів.
2. Якщо фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених для голов¬
них розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання,
то чи у ці межі додатково включаються видатки на окрему роботу з ви¬
конання заходів Програми, чи воно відбувається за кошти головного
розпорядника? Якщо так, то як головний розпорядник, наприклад Рада
міністрів АРК, розподіляє кошти між обласними адміністраціями або
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МВС України між іншими суб'єктами запобігання злочинності і в якій
кількості? Може за принципом: «Кожній Христі - по намисті»?
3. Узагалі, чи передбачається Державним бюджетом України ре¬
альне фінансування виконання Програми і як практично воно конт¬
ролюється (ким, як періодично, наглядно та ін.)?
На наші запити стосовно цього питання суб'єкти виконання Про¬
грами відповіли, що такого фінансування не було.
Торкнемося кадрового забезпечення запобігання злочинності.
Кадрове забезпечення - це частина більш складної ресурсної, зо¬
крема організаційно-управлінської, проблеми у сфері запобігання
злочинності. Проблема ця значно глибша, ніж уявляється. Розглядати
ї"ї необхідно з двох боків: як проблему, пов'язану зі структурними не¬
доліками побудови системи суб' єктів запобігання злочинності, і як
освітянську проблему підготовки спеціальних кадрів для цієї системи.
Узагалі суб' єкт - це носій предметно-практичної діяльності і пізнання,
джерело активності, яке спрямоване на об'єкт. Виходячи з цього за
гального поняття, під суб'єктами запобігання злочинності слід розу¬
міти державні органи влади і управління всіх її гілок, громадські ор¬
ганізації, соціальні групи, службових осіб чи громадян, які постійно
чи тимчасово або за особистим покликом спрямовують свою діяльність
на розроблення і реалізацію заходів, пов' язаних з випередженням, об¬
меженням, усуненням криміногенних явищ і процесів, що породжують
злочинність і злочини, а також на їх недопущення на різних злочинних
стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть відповідальність . За специфікою запобіжної діяльності розрізняються такі
суб' єкти, які: 1) визначають її основні напрями, завдання, форми (кри¬
мінологічна політика держави, програма запобігання злочинності),
планують, спрямовують та контролюють їх втілення і виконання, за¬
безпечують їх правове регулювання; 2) здійснюють безпосереднє
управління і координацію окремими напрями і учасниками запобіган¬
ня злочинності; 3) виявляють і пізнають об'єкти запобіжної діяльнос1

1

Голіна, В. В. Попередження злочинності [Текст] : конспект лекції / В. В. Голіна. Х. : Укр. юрид. акад., 1994. - С. 12-27; Кримінологія: Загальна та Особлива частини
[Текст] : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред.
В. В. Голіни. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2009. - С. 61-75; Голіна, В. В.
Запобігання злочинності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. - 107 с.
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ті й інформують про них інших суб'єктів; 4) виконують запобіжні за¬
ходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ
та процесів, захисту соціальних благ, свобод і особи; 5) реалізують
заходи щодо відвернення і припинення злочинів і злочинності; 6) здійс¬
нюють іншу роботу у сфері боротьби зі злочинністю. Множинність
суб'єктів, їх певний субординаційний і координаційний взаємозв'язок,
наявність тих самих об' єктів запобіжного впливу, мета діяльності тощо
становлять систему суб' єктів. Під системою суб' єктів запобігання зло¬
чинності доцільно вважати сукупність з 'єднаних єдиною метою
суб' єктів, які здійснюють свої повноваження у взаємозв' язку та за
узгодженням у часі й просторі.
Слід зазначити, що множинність суб' єктів, так чи інакше пов' язаних
із запобіганням злочинності, ще не свідчить про відсутність прогалин
в організаційній структурі їх органів. Деякі напрями загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинності органі¬
заційно, структурно, управлінськи, координаційно забезпечені слабко
або зовсім не забезпечені. «Вкрай вразливим місцем діяльності щодо
запобігання злочинності в Україні, - пише А. П. Закалюк, - є зовсім
неприйнятне організаційно-структурне та кадрове її забезпечення».
Автор як приклад належного відношення до запобігання злочинності
наводить створення у складі МВС СРСР окремої служби профілактики . Дійсно, у 1974 р. Міністерством внутрішніх справ СРСР під ке¬
рівництвом вищих партійних органів з метою поліпшення профілак¬
тики злочинів були створені в апаратах кримінального розшуку (голов¬
ним чином у цих підрозділах) профілактичні служби, основи якої
становили інспектори профілактики та дільничні інспектори. Діяль¬
ність служби профілактики здійснювалася за трьома основними на¬
прямами: загальна профілактика; індивідуальна профілактика і відпо¬
відне керівництво дільничними інспекторами міліції; профілактика
правопорушень неповнолітніх. Дана служба була призначена: вивчати
причини й умови правопорушень, вживати заходи щодо їх усунення;
інформувати адміністрацію підприємств, установ і організацій про
виявлені причини й умови; подавати відповідні пропозиції; виявляти
1

1

Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. За
калюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 362-363.
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осіб, які ведуть антисуспільний спосіб життя, справляти на них про¬
філактичний вплив; здійснювати адміністративний нагляд; забезпечу¬
вати контроль за поведінкою осіб, які перебувають на профілактично¬
му обліку за місцем мешкання і роботи.
Ще за часів 70-80-х рр. ХХ ст. виникла своєрідна конкуренція за¬
побіжної діяльності служб профілактики та інших служб і підрозділів
МВС СРСР, що викликало суперечності і дублювання в роботі. Деякі
автори, виправдовуючи створення та існування цієї служби, писали,
що дана служба і як підрозділ, і як вид діяльності призначається і здій¬
снюється з метою саме запобігання злочинності, тобто виконує само¬
стійну й особливу соціальну роль, а тому її функції не слід змішувати
з функціями будь-якої іншої служби органів внутрішніх справ .
Але функціональна невизначеність служб профілактики, обмаль
раціональних форм взаємодії з іншими службами, втручання в основні
їх обов' язки, недостатнє методичне забезпечення критеріїв оцінки їх
роботи і, відверто кажучи, відсутність реальних прав і вагомих резуль¬
татів, а також попиту на профілактичну діяльність та інше призвели
до ліквідації цієї служби у 1985 р., і у пострадянські часи вона не була
поновлена.
Вважаємо, що створення у структурі одного із важливих суб'єктів
самостійного підрозділу - служби профілактики - було даниною часу.
Інтенсивний науковий розвиток ідеї кримінологічної політики запо¬
бігання злочинності як головного напряму боротьби зі злочинністю, у
тому числі вченими НДІ Міністерства внутрішніх справ Союзу РСР
і союзних республік, що відповідало програмним гаслам комуністичної
партії щодо ліквідації злочинності в країні, вимагало створення відом¬
чого підрозділу з профілактики злочинності, чим завершувалася бага¬
торічна розробка теоретичних основ кримінології.
Руйнування служби профілактики - закономірний процес. Служба
профілактики органів внутрішніх справ не в змозі - внаслідок відсут¬
ності відповідних важелів - результативно впливати на криміногенний
потенціал суспільства і його злочинні прояви. Це - завдання держави
і суспільства в цілому. Але й на мікрорівневому суспільному рівні на¬
вряд чи ця служба здатна була відігравати помітну роль, бо не була
1
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Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика [Текст] : учебник
/ Г. А. Аванесов. - М. : Акад. МВД СССР, 1980. - С. 432-433.
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забезпечена відповідним законодавчим і технічним ресурсом. Наяв¬
ність у неї останніх автоматично перетворює її (ці служби) в оперативнорозшукові, а такі органи у структурі МВС України вже є (кримінальний
розшук, відділи боротьби з економічною злочинністю, кримінальна
міліція та ін.). Тому «скорбота» з приводу ліквідації цих підрозділів
зайва. Однак правда полягає в тому, що в країні по суті не діє профе¬
сійно організована структура, яка б цілеспрямовано втілювала кримі¬
нологічну політику в життя.
Стосовно підготовки кадрів кримінологів-профілактиків слід заува¬
жити таке. Мати надію на людей, які професійно безграмотні, дуже
наївно. Виходить парадокс: людських ресурсів у запобіганні злочин¬
ності чимало, а ефективності у роботі нема: «пиріжки випікають швеці». Потрібна не взагалі особа з вищою юридичною освітою або со¬
ціологічною освітою, а спеціаліст-профілактик (назва такого спеціа¬
ліста може бути й іншою). Ще майже 30 років тому А. Е. Жалінський,
розглядаючи перспективу розвитку запобігання злочинності в умовах
науково-технічної революції, писав, що одна із його тенденцій полягає,
по-перше, у потребі спеціальних, у тому числі кримінологічних, знань,
кримінологічної підготовки; по-друге, у зростанні кола службових осіб,
для яких ця діяльність є основною чи провідною; по-третє, усередині
запобігання злочинності будуть виявлятися види діяльності, які по¬
требують специфічних знань, навичок і вмінь . Ми вважаємо, що
йдеться не тільки про рядових виконавців профілактичних заходів, але
й про керівних і наукових фахівців-кримінологів. Тому слід підтрима¬
ти актуальну позицію академіка НАПрН України А. П. Закалюка про
значне зміцнення теоретичної основи сучасної кримінологічної науки,
яке пов' язане із підвищенням вимог і до підготовки науковців вищої
кваліфікації і призупинення теоретичної їх девальвації. Причини остан¬
нього відомі: неналежний теоретичний рівень дисертантів та наукових
консультантів, а інколи й офіційних опонентів; недооцінка ними тео¬
ретичного значення докторської дисертації та негативних наслідків
набуття вищої наукової кваліфікації здобувачем із теоретичними про1
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Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической
революции [Текст]. - М. : Наука, 1980. - С. 283-284; Волошина, Л. А. Роль кримино¬
логов в социально-экономическом планировании [Текст] / Л. А. Волошина // Плани¬
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галинами, зокрема того, що у майбутньому він буде формувати або
науково кваліфікувати собі подібних за теоретичною недосконалістю.
Ця недосконалість відтворюватиметься в інших наукових розробках,
зокрема у концептуальних стратегічних державних документах, викривляючи їх теоретичну сутність, чого в жодному разі не можна до¬
пускати; поєднання наукової спеціалізації 12.00.08 разом з криміналь¬
ним правом, спеціалісти якого (а їх більшість у спеціалізованих радах,
експертній раді ВАК, ніж докторів наук з кримінології) не так пред¬
метно і прискіпливо оцінюють теоретичні здобутки дисертації з кри¬
мінології в момент допуску їх до захисту, під час захисту та при екс¬
пертному оцінюванні у ВАК .
Отже, виникає традиційне питання: «Що робити?».
Поновлювати службу профілактики як структурний підрозділ Мі¬
ністерства внутрішніх справ України навряд чи доцільно. Незважаючи
на позитивний відгук щодо її діяльності у минулому, слід все ж заува¬
жити, що вона, по-перше, хоча і мала певну результативність на індиві¬
дуальному рівні запобігання злочинності, але майже не торкалася тих
причин й умов, які створювали у соціалістичному суспільстві криміно¬
генний потенціал (а тим більше у сучасні, однак капіталістичні часи
з його іншими соціальними принципами і побудовою суспільства), і,
по-друге, у країні відсутні державні і громадські інституції, які як важе¬
лі використовували у своїй профілактичній діяльності ці підрозділи .
Але чому виникають організаційно-управлінські, у тому числі кад¬
рові, питання у сфері запобігання злочинності, хоча на перший погляд
суб' єктів, які слабко, але ресурсно забезпечені і більш-менш успішно
протидіють злочинності в країні, достатньо? Для відповіді на ці пи¬
тання необхідно - у межах фрагментарного викладення - звернутися
до основ теорії запобігання злочинності і системи суб'єктів, які його
забезпечують в Україні. Ми усвідомлюємо, що змістовність зазначених
основ, навіть у сучасних вітчизняних кримінологів, має певні відміни,
але класифікацію рівнів запобігання за масштабом, тобто на загальносоціальне і спеціально-кримінологічне, ніхто не заперечує.
1
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3.3. Наукове забезпечення розробки
і реалізації Державної програми
стратегій запобігання злочинності
Почнемо з розуміння злочинного і злочинності як явища. У кри¬
мінологічній літературі - і не лише в ній - немає жодної роботи, в якій
так чи інакше не розглядалися б питання про злочинність, її похо¬
дження, природу, сутність тощо . Відмічається, що злочинність є важ¬
ливою складовою загальнолюдської культури. Вона є зворотним
боком моральності, і обидві вони супроводжують людство, мабуть,
з дня його появи і до кінця життя у нерозривній єдності . Залежно
від методологічного підходу (релігійного, філософського, природнонаукового, психологічного, біологічного, соціологічного та ін.) до
проблем буття та свідомості, походження людини, взаємозв' язку
психіки людини і середовища в науці кримінології, яка, за словами
англійського кримінолога Д. Горланда, зібрала розрізнені досліджен¬
ня у цій сфері під єдиною «парасолькою» спеціальної дисципліни,
виникло безліч визначень і розумінь злочинної поведінки, злочин¬
ності, які історично зумовили різні наукові школи (класична, антро¬
пологічна, соціологічна, психологічна, біосоціологічна, генетична та
ін.). Звичайно, привабливість для певної епохи пояснення злочиннос¬
ті і її причин впливало і впливає на державну політику боротьби зі
злочинністю. Підтвердженням може бути наша вітчизняна історія
боротьби зі злочинністю.
У вітчизняній кримінологічній науці радянських і пострадянських
часів під міцним ідеологічним тиском і впливом учених-криміналістів
та практиків сутність поняття і розуміння злочинності як феномену
спрощувалась і спрощується. Злочин і злочинність бездоказово розу¬
міються як однопорядкові явища, а раз так, то злочинність є статис¬
тичною сукупністю зареєстрованих злочинів, вчинених на певній те¬
риторії (державі, регіоні, районі) за довільний час (квартал, 10 місяців,
1
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один рік, 3-5 років та ін.) . Складається враження, що злочинність має
якийсь суб'єктивний, дискретний характер, який залежить від волі
злочинців, які щорічно планують і «видають на гора» певну суму зло
чинів... Але ж це абсурд! Виходить, «credo guia absurdum!» (вірю, тому
що безглуздо).
Виникає питання: проти чого чи проти кого спрямована страшенна
сила кримінального закону і запобіжна діяльність? Зафіксовані статис
тикою у цифровому визначенні факти вчинення злочинів - це лише
кількісний прояв протиправної звичайної людської поведінки чи навіть
діяльності. Кримінологічний аналіз цих проявів дає нам уявлення про
якісну характеристику цих проявів. Ці показники допомагають з'ясувати
ті витоки, які породжують чи сприяють цим проявам. Тобто і сила
кримінального закону, і вплив запобіжних заходів спрямовані проти
свавілля людини, яке притаманне їй від природи і яке отримало в кри¬
мінології назву «відхиленої поведінки». Такою вона зветься не в силу
якоїсь патології чи вроджених злочинних рис, а тому що держава і сус¬
пільство затверджують певний порядок співіснування. Причому і те,
і друге постійно змінюються: то посилюються, то послаблюються.
Порушення людиною цього врегульованого й охоронюваного законами
правопорядку і є «відхиляючою поведінкою». Чим більше соціум, тим
більше порушень моралі і закону взагалі і кримінального закону зо¬
крема. І навпаки. Докази - наша вітчизняна кримінальна реальність.
На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (2009 р.)
з питання «Про стан злочинності у державі та координацію діяльнос¬
ті органів державної влади у протидії злочинним проявам» відмічалось
таке. Наведемо лише деякі витяги з довідки:
- аналіз криміногенної ситуації у державі свідчить про те, що зло¬
чинність, особливо в її організованих проявах, становить на сьогодні
одну з небезпечних загроз національній безпеці України. В умовах
глобальної фінансово-економічної кризи і неминучого посилення конфліктогенного потенціалу (курсив наш. - В. Г.) зростають ризики
поширення в Україні найбільш прибуткового злочинного бізнесу, здій¬
снюваного транснаціональними організованими злочинними угрупо1

Кузнецова, Н. Ф. Преступление и преступность [Текст] / Н. Ф. Кузнецова. М. : Изд-во МГУ, 1969. - С. 173; Кримінологія: Загальна і Особлива частини [Текст] :
підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман та ін. ; за ред. І. М. Даньшина. Х. : Право, 2003. - С. 36.
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ваннями, - фінансового шахрайства, торгівлі зброєю та ядерними
матеріалами, наркотрафіку, торгівлі людьми;
- економічний спад, посилення соціальної нерівності, утрата бага¬
тьох моральних орієнтирів уже сьогодні призводять до зростання загальнокримінальної злочинності у державі. Ця загроза посилюється
через дефіцит спроможності державних інституцій, у тому числі пра¬
воохоронної і судової систем, спричинений відсутністю єдності полі¬
тичних та бізнесових еліт, корумпованістю, правовим нігілізмом.
Державні органи не у змозі адекватно реагувати на виклики злочин¬
ності, яка перебуває здебільшого у латентному стані;
- отже, саме внутрішні чинники, що дестабілізують державні ін¬
ститути, послаблюють дієвість правової системи, є найбільш небез¬
печними і сприяють поширенню злочинності;
- у суспільній свідомості протягом тривалого часу створювався міф
удаваної стабілізації криміногенної ситуації в країні. Офіційною ста¬
тистикою МВС України у 1996 р. був зафіксований «перелом» у дина
міці злочинних проявів (- 3,9 %), після якого рівень злочинності в Укра¬
їні, що до цього стрімко підвищувався, нібито неухильно знижується.
З того часу будь-яких логічних пояснень загадковому українському
феномену «невпинного скорочення» злочинності, яке подовжується
й дотепер, ані міжнародні, ані вітчизняні експерти дати не можуть;
- динаміка реагування органів внутрішніх справ на факти злочинних
посягань проти прав та законних інтересів громадян викликає цілу низку
питань. Так, якщо до 1996 р. пропорція порушених кримінальних справ
(від числа заяв та повідомлень громадян про факти вчинення проти них
злочинів) і процесуальних рішень про відмову у кримінальному пере¬
слідуванні злочинців стабільно становила від 30-35 % до 50 %, то у 2001 р.
це співвідношення склало 26,6 % проти 54,1 %, а у 2008 р. - вже від
17 % до 76,5 %. Тобто дев'ять із десяти потерпілих від злочинних по¬
сягань фактично «пішли ні з чим» після звернення до органів внутріш¬
ніх справ. У 2008 р. кількість звернень громадян з приводу фактів
вчинення проти них злочинів у 7 (!) разів перевищує число зареєстро
ваних злочинів (2 874 355 проти 384 424). Не випадково у 2008 р.
подано 1,5 млн скарг громадян на незаконні дії та бездіяльність міліції
за фактами вчинених злочинів;
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- слід дійти висновку: якщо лише штучна латентність перевищує
масштаби зареєстрованої злочинності у кілька разів, дійсний рівень
злочинності в країні є ще більшим і практично не фіксується.
Зазначена інформація наведена нами майже дослівно задля того,
щоб підкреслити, що, по-перше, цей аналіз кримінального стану зло¬
чинних проявів у країні виходить від важливого державного органу,
який відповідає за національну безпеку, і, по-друге, текстуально ви¬
користовує поняття «криміногенний» («конфліктогенний») потенціал
у суспільстві, показник, яким нами визначається рівень законослухня¬
ності громадян у даний час. Деякі пояснення до цього висловлення.
Масовість і трохи неоднаковість у всьому світі заборон і жорстоких
покарань неможливо пояснити тільки соціальними умовами, середови¬
щем, рівнем культури, релігією, які, певна річ, були різними. Мабуть,
у людській природі була і є деяка константа, притаманна тільки люди¬
ні, яка має прояв виключно у суспільстві і яка залишається по суті
незмінною протягом існування людства. Ця шкідлива константа була
невдовзі помічена самими людьми, і назва її - уроджена здібність усіх
людей до відхилення від заборони, схильність до дій, що іноді супе¬
речать здоровому глузду й одночасно нічим не відрізняються від зви¬
чайної нормальної людської поведінки.
Ще на початку ХІХ ст. А. Кетле, бельгійський астроном і математик,
у роботі, яку він назвав «Людина і розвиток її здібностей або досвід
суспільної фізики», вивів схильність людини до злочину в залежності
від статі, професії, виховання, клімату і навіть пори року. Він підкрес¬
лював, що злочинність збуджує різка зміна у житті від достатку до
убогості. Життя таких людей сповнене спокуси. За думкою вченого,
для того, щоб був учинений злочин, необхідно 3 умови: воля вчинити
його, що залежить від ступеня моральності людини; сприятливі об¬
ставини для цього; можливість їх використання . Зауважимо, що схиль¬
ність людини до «відхилення» - природна за походженням, але її
прояви дійсно залежать і від названих умов.
У кримінологічній літературі є багато різного роду висловів, думок,
теорій стосовно злочинної поведінки. Є і такі, що підкріплюють нашу
гіпотезу про здібність людства до так званої «відхиляючої поведінки».
1

1

Кетле, А. Человек и развитие его способностей, или опыт общественной физики
[Текст] / А. Кетле. - СПб. : О. И. Бакет, 1865. - Т. 1. - С. 5-7.
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У передмові до своєї книги «Кримінальна психологія. Злочинні типи»
С. В. Познишев (жовтень 1925 р.) писав, що основна думка, якою пере¬
ймався автор, полягала в тому, що найглибші корені злочинності при¬
ховані в конституції злочинця, яка створюється і видозмінюється під
впливом, з одного боку, оточуючих особу зовнішніх, і перш за все со¬
ціальних умов, а з іншого - того, що організм даного суб' єкта отримав
у спадщину від предків .
Ми відкидаємо психобіологічний ухил теорії шановного професо¬
ра у поясненні злочинної поведінки і типології злочинців, але заува¬
жуємо, що цією «спадщиною» є здібність людей до «відхиляючої по¬
ведінки».
Виходячи із сучасного стану кримінологічних досліджень, можна
сказати, пише Г. Й. Шнайдер, що злочинність - це нормальна, буденна
поведінка людей, яку вони осягають. І в будь-якому випадку вона не
пов' язана ні з якими фізичними або психічними відхиленнями. Не іс¬
нує злочинних особистостей на кшталт сполучення в них відносно
сталих злочинних особистісних рис .
Філософ Е. А. Поздняков із цього приводу більш відвертий і кате¬
горичний. Генетична здібність людей до «відхилення» від правил у всіх
сферах свого буття має плюсовий і мінусовий вектори. Усе залежить
від умов і стимулів суспільного життя, про що і писав А. Кетле. Автор
розглядає це поняття як вираження властивості, притаманної тільки
суспільній людині, тобто особі, організованій до асоціації під назвою
«суспільство». Схильність ця - невикорінювана потреба до прогрішення, потяг до відхилення від будь-чого. Вона має не одиничний, індиві¬
дуальний, а родовий характер: схильність випливає як з природи самої
людини, так і суспільства, що спонукає її йти не прямо, а шукати об¬
хідні шляхи. Уроджену схильність людини до всякого роду порушень
у кримінології називають «відхиляючою поведінкою» .
1
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Познышев, С. В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом
исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности пре
ступника в частности [Текст] / С. В. Познышев ; сост. и предисл. В. С. Овчинского,
А. В. Федорова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - С. 5.
Шнайдер, Г. Й. Криминология [Текст] : пер. с нем. / Г. Й. Шнайдер ; под общ.
ред. и с предисл. Л. О. Иванова. - М. : Прогресс-Универс, 1994. - С. 13.
Поздняков, Э. А. Философия преступности [Текст] / Э. А. Поздняков. - М. : Издво Новоспас. монастыря, 2001. - С. 27, 53, 243.
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Ми поділяємо погляд на те, що людина завжди суспільно небезпеч
на, оскільки (ще раз підкреслюємо) вона має природну здатність, влас
тивість подолати все, у тому числі правову чи моральну заборону . Але,
як і будь-яка здібність, ця властивість також розвивається і може з часом
проявитися у суспільно небезпечному напрямі, що залежить від стану
суспільства, умов формування особистості, середовища, в якому люди
на перебуває, та інших чинників. Відправною точкою багатьох криміно
логічних теорій по суті була і є ця природна здатність людей долати
перешкоди і правові заборони (теорія наслідування Г. Тарда, небезпеч
ного стану Е. Феррі, диференціальної асоціації Е. Сатерленда, аномії
Е. Дюркгейма, людської деструктивності Е. Фромма та ін.).
Універсальна здатність людства до злочинності (а вона виявляєть¬
ся в усьому світі, серед усіх народів, у будь-який час історії людства
і у всілякій своїй різноманітності) - це, на жаль, беззаперечний факт.
Згаданий Е. А. Поздняков, не вагаючись, заявляє, що кожна людина не
тільки здатна на злочин теоретично, але й вчинює його на практиці при
кожному вигідному і невигідному випадку . Результати наукових до
сліджень в Україні показують, що від 90 до 100 % опитаних законо¬
слухняних громадян зізналися, що вони вчинили злочин, який зали¬
шився латентним .
Отже, сутність злочинності закладена у базових людських влас¬
тивостях, у ментальній і психологічній конструкції людини, тобто
в нас самих. Сутність злочинності - уроджена генетична якість і як
така не має правового значення. Однак форма прояву сутності у ви¬
гляді множинності злочинів формує злочинність як кримінальноправовий феномен.
Таким чином, генетична здатність людей, сформована певним чи¬
ном у соціумі і завдяки соціуму, його умовами, трансформується за
допомогою кримінально-правових заборон у соціальне явище. Ось
чому багато вчених негативно ставляться до такої ознаки визначення
поняття злочинності, як «сукупність злочинів», і часто доповнюють
1
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Демидов, Ю. А. Социальная ценность и оценка в условном праве [Текст] /
Ю. А. Демидов. - М. : Юрид. лит., 1975. - С. 124, 126.
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його: то «статистична сукупність злочинів», то «органічна сукупність
злочинів», то «система злочинів» та ін. Але підрахована за допомогою
елементарної математики і розгрупована за статистичними правилами
і показниками, ця штучна сукупність є лише проявом людської здіб¬
ності порушувати все, навіть кримінальний закон. Це означає, що
в суспільстві внаслідок його недосконалості, а може невміння чи на¬
віть небажання справедливо регулювати людські відносини, створю¬
ється потенціальний синдром кримінальної активності, тобто у сус¬
пільній свідомості виникає і постійно існує усвідомлення, що для
задоволення своїх потреб, пристрастей можливо використовувати цю
свою здібність, вирішувати проблеми і обхідним шляхом, у тому
числі злочинним, якщо вони не вирішуються легально або виникають
певні труднощі для їх вирішення для даної людини чи людей. Близь¬
кою до цієї позиції є концепція злочину американських науковців
М. Готтфредсона і Т. Герші, яка ґрунтується на уявленнях про само¬
регуляцію людської поведінки. Декілька витягів з цієї роботи: «на
наш погляд, красномовною є суголосність класичного поняття зло¬
чину та думки, що люди різняться за вмінням стримувати себе. Як
бачимо, класична теорія постає вченням про соціальний, або зовніш¬
ній контроль. Це вчення засновується на гадці, згідно з якою витрати
від злочину залежать від місця особи в суспільстві та від її зв'язків
із соціумом. Класичній теорії, власне, не вистачає чіткого уявлення
про саморегуляцію, бракує думки про те, що люди різною мірою під¬
даються миттєвим спокусам. Сполучення цих двох ідей, відтак, ли¬
шень визначає одночасно соціальне й особистісне обмеження пове¬
дінки»; «... саморегуляція означає, що люди різняться за тією мірою,
що стримує їх від скоєння протиправних вчинків, злочинність на
тякає на міру людської здатності вчиняти кримінальні діяння (кур
сив наш. - В. Г.)»; «уявлення про недостатню саморегуляцію осо¬
бистості відповідає спостереженням, що для скоєння злочину не
обов' язково мати особливі здібності, потреби й мотиви, себто такі
діяння може вчинити будь-хто. На противагу цьому, розуміння зло¬
чинності як особливого заміру навіює думку про наявність певних осіб,
які б скоювали злочини й отримували від них насолоду. Нарешті, брак
стримуючих факторів та слабка саморегуляція уможливлюють майже
будь-яке девіантне, кримінальне, ризиковане або небезпечне діяння.
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Натомість рецепція злочинності охоплює лишень незначну частину
тих, вочевидь, різноманітних діянь, що в них беруть участь особи,
наділені ознаками, про які наразі йдеться» .
Можна з цими судженнями погодитись, але з певними зауваження¬
ми. По-перше, ці висловлювання свідчать, що часто змішуються (чи
підміняються) поняття «злочин» і «злочинність», що не одне і те ж,
по-друге, саморегуляція - це другорядне (до генетичної здібності лю¬
дей до відхиляючої поведінки) соціальне надбання у процесі недо¬
статнього виховання, ранньої негативної соціалізації особи, можливо
конструкції нервової системи тощо. Однак це вже питання, які відно¬
сяться до інших проблем: особи злочинця, детермінації тощо.
Отже, предметна сутність злочинності закладена у криміногенному
потенціалі суспільства, це її витоки, це її джерело. Криміногенний по¬
тенціал є показником потенційної злочинності і як такий уже створює
негативний соціально-психологічний клімат у суспільстві, викликає
острах у його членів за своє життя та життя близьких, законні інтереси,
майно, зневіру у справедливість, падіння престижу правоохоронних
органів і правосуддя тощо. Криміногенний потенціал реалізується
у різноманітних проявах, частина яких криміналізована, і незначний її
відсоток відображається кримінально-правовою статистикою, чим
і створюється злочинність. Тобто сутність явища набирає певну форму.
Криміногенний потенціал має, напевно, свої виміри, параметри, на¬
пругу та інші, ще не знайдені, показники, що потребує спеціального
кримінологічного вивчення і створення теорії кримінального потенці¬
алу суспільства. Його більші чи менші прояви - це симптоми дезорга¬
нізації суспільства, аномії, особливо у тих випадках, коли людина
лишається основних своїх благ, які і визначають її законослухняний
вектор думок і поведінки (соціогенна модель підходу до пояснення
злочинних проявів) .
Як і в будь-якому явищі (природному чи суспільному), поки що
і тут існують свої таємниці, особливо при поясненні деяких насиль¬
ницьких (серійних), сексуальних, дезадаптивних та інших злочинів,
але не слід перебільшувати ці «таємниці», нагромаджувати складні
1
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Готтфредсон, М. Загальна теорія злочину [Текст] : пер. з англ. / М. Готтфредсон, Т. Герші. - Х. : Акта, 2000. - С. 110-111.
Див., наприклад: Фокс, В. Введение в криминологию [Текст] : пер. с англ. /
В. Фокс. - М. : Прогресс, 1980. - С. 307-308.
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теорії. Часто незвичність поведінки людини пов'язана із хворобливим
(природженим або надбаним) її станом, що збільшує криміногенний
потенціал і його прояви на індивідуальному рівні. У переважній
більшості криміногенний потенціал закладений у нас самих. Статис¬
тична сукупність його проявів, повторюємо вже неодноразово, дає
лишень деякі уявлення про криміногенний стан злочинності, про те,
яка частина, які прошарки населення найбільш концентрують сус¬
пільно небезпечний потенціал, чому і які суспільні відносини його
підвищують чи знижують, а також які напрями кримінологічної по¬
літики повинні втілюватися для зменшення проявів злочинності.
Інакше кажучи, акцент запобігання злочинності при програмуванні
і плануванні заходів переноситься на реальне джерело злочинних
проявів - криміногенний потенціал суспільства. Тоді зрозуміло при¬
значення загальносоціального, спеціально-кримінологічного та ін¬
дивідуального запобігання злочинності .
Ми вже наводили думку І. Бентама стосовно впливу на схильності
людей до вчинення злочинів. Але актуальності набувають і пропоно¬
вані ним шляхи підвищення такого впливу, а саме:
- придушувати шкідливі бажання (пристрасті до наркотичних ре
човин, неробства та ін.) заборонами і покараннями і, навпаки, заохо¬
чувати «чесні спонукання» відповідно до суспільних відносин;
- не заохочувати злочинність;
- посилювати відповідальність осіб тим більше, чим більше вони
спокушаються наносити шкоду (це відноситься, головним чином, до
чиновників);
- створювати покарання показовими; посилювати враження від
покарання на уявлення людей;
- полегшити розкриття злочинів;
- збільшити складнощі приховування злочинів, зацікавлюючи
багатьох осіб щодо їх запобігання;
- зменшити шанси для злочинців ухилитися від правосуддя;
- удосконалювати судочинство з метою зменшення сумнівності
судочинства і покарання.
1
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Див.: Голина, В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность
явления [Текст] / В. В. Голина // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп.
ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. - Вип. 100. - С. 324-336.
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Крім цих спеціальних заходів І. Бентам вважав за необхідне прий¬
няття низки загальних заходів запобігання злочинам, до яких він вклю¬
чав виховання почуття доброзичливості, доброчесності, релігійних
поглядів, освіти, виховання. Для розвитку почуття доброзичливості до
людей він радив забороняти все те, що розвиває жорстокість, зокрема
усі видовища, які здатні озлобити людей, а також жорстоке поводжен¬
ня з тваринами .
Хочеться поставити запитання: хіба щось із запропонованого
І. Бентамом у ХІХ ст. не відповідає найважливішим потребам сучас¬
ності, не має значення для закладання цих ідей і положень у програм¬
ні напрями кримінологічної політики запобігання злочинності в Укра¬
їні? Усе так зване нове - це добре забуте старе.
Ідеї і положення І. Бентама - блискучого представника криміноло¬
гічного класицизму, є наріжним каменем по суті теорії загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинності. Про
теоретичні засади цієї теорії написано багато наукових праць, і вона
сьогодні є панівною в кримінології. Більше того, науковою базою кри¬
мінологічної політики є теорія запобігання злочинності, яка ґрунтуєть¬
ся на розумінні її детермінант . Це не суперечить нашій позиції пояс¬
нення предметної сутності злочинності. Сучасна українська криміно¬
логія виходить із того, що злочинність (у нашій трактовці - криміно¬
генний потенціал соціуму) обумовлюється врешті-решт комплексом
різних за природою, силою впливу, знаходженням тощо негативних
явищ як особистісного, так і середовищного характеру, які сприяють
злочинним проявам потенціалу. Знищити цей криміногенний потенціал
соціуму поки що неможливо, тим більше покаранням. Але зменшити
його злочинні прояви силами того чи іншого суспільства за допомогою
мудрої кримінальної (вважай, кримінологічної) політики держави шля¬
хом реалізації загальносоціального і спеціально-кримінологічного запо1
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Бентам, И. Основные начала уголовного кодекса [Текст] : в 3 т. Т. I : Избр. соч.
Иеремии Бентама / И. Бентам. - СПб., 1867. - С. 585-632.
Голіна, В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретико-прикладні про
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Голіна, В. В. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні
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бігання злочинним проявам реально. Це підтверджується вітчизняним
і міжнародним досвідом.
Інша справа, що мудрої політики в державі немає.
Загальносоціальне запобігання злочинності - специфічне слово¬
сполучення і кримінологічне поняття, навіть теорія, що розроблялася
радянськими кримінологами. Вони вважали його побічним ефектом
від мудрої соціальної політики держави, спрямованої на подальший
розвиток і вдосконалення соціалістичних відносин і усунення разом із
тим причин й умов, що обумовлюють злочинність. Отже, на їх думку,
головна роль у поступовому витискуванні соціальних суперечностей
з усіх сфер соціального життя належить розумній господарськоорганізаційній та культурно-виховній діяльності державних органів,
підприємств, установ, громадських організацій. Запобіжний потенціал
цієї діяльності полягає в тому, що вона протидіє негативним явищам
і процесам, які сприяють відтворенню або збільшенню злочинів, ви¬
ховує законослухняну людину. За сферами та метою здійснення загальносоціальні заходи запобігання злочинності можуть бути соціальноекономічні, господарчо-управлінські, ідеологічні, культурно-виховні,
соціально-демографічні, правові, технічні, технологічні, економічні,
архітектурні та ін. Виходило, що загальносоціальне запобігання
є синхронним відображенням соціальної політики держави, яка, здій¬
снюючи її, не ставить спеціально перед нею завдань усунення злочин¬
них проявів. У сучасній кримінологічній літературі ще зустрічаються
твердження, що загальносоціальні заходи не мають своєю безпосеред¬
ньою метою запобігання злочинності, а слугують лише базовою осно¬
вою для реалізації спеціальних заходів протидії, під якою розуміються
кримінально-правові та кримінологічні заходи боротьби зі злочинніс¬
тю; що загальносоціальне запобігання не є предметом кримінологічної
науки, оскільки воно здійснюється поза межами боротьби зі злочин1
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Сахаров, А. Б. Теоретические основы предупреждения преступности [Текст] /
А. Б. Сахаров // Сов. юстиция. - 1972. - № 3. - С. 5-8; Шляпочников, А. С. Общие меры
предупреждения преступности [Текст] / А. С. Шляпочников. - М. : Знание, 1972. 32 с.; Саркисов, Г. С. Социальная система предупреждения преступности [Текст] /
Г. С. Саркисов ; отв. ред. В. П. Власов. - Ереван : Айястан, 1975. - С. 66; Теорети¬
ческие основы предупреждения преступности / отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клоч¬
ков, Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1977. - С. 78-93; Бородин, С. В. Борьба
с преступностью: теоретическая модель комплексной программы [Текст] / С. В. Боро¬
дин. - М. : Наука, 1990. - С. 127-142; та ін.
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ністю і спрямовано на вирішення загальносоціальних завдань, покра¬
щення морально-психологічної атмосфери у суспільстві тощо. Однак не
враховувати ці заходи при організації протидії злочинності неможливо,
оскільки вони створюють умови для усунення чи послаблення криміно¬
логічних чинників, що детермінують злочинність . На цю суперечливу
позицію А. П. Закалюк зауважив, що «іноді межі здійснення загальносоціальних заходів запобігання злочинності помилково розширюють та
ототожнюють з "ефективним функціонуванням усіх (?!) позитивних
інститутів соціальної правової держави"». Ключ до розв'язання цієї
проблеми вбачається, на його думку, «у розумінні того, що заходи загальносоціального запобігання мають своїм об'єктом явища, факти,
прояви тощо, які мають із злочинністю, хоч і не спричиняючий чи обу¬
мовлюючий, але інший детермінуючий, здебільшого кореляційний
зв'язок або зв'язок станів. У такому разі запобіжний вплив на них, хоч
і не цілеспрямований, належить до загальносоціального» .
Широкий погляд на розуміння загальносоціального запобігання
злочинності висловив І. М. Даньшин, який вважає, що саме воно являє
собою антикриміногенний потенціал суспільства і держави. Цей на¬
прям запобігання злочинності, на його думку, по-перше, передбачає
таке реформування і розвиток економіки, що дає можливість підви¬
щити рівень життя людей.
По-друге, у сфері політичній цей напрям спрямований на зміцнен¬
ня демократичних засад у суспільстві.
По-третє, у соціальній сфері запобіжні заходи повинні сприяти усу¬
ненню розшарування суспільства на «бідних» та «багатих», зміцненню
родинних зв' язків, створенню належних умов для соціологізації осо¬
бистості, подоланню її соціальної відчуженості, ліквідації конфліктнос¬
ті людини і суспільства, обмеженню негативних проявів безробіття,
вимушеної міграції людей, викоріненню в умовах багатопартійності
проявів авторитаризму, протистояння між регіонами країни і т. ін.
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По-четверте, має на меті глибоке втілення в суспільстві моральнос¬
ті, ідей добра та справедливості.
По-п'яте, вони мають місце і в правовій сфері. Це виявляється при
вдосконаленні законодавства, спрямованого на запобігання злочинності.
Отже, система загальносоціального запобігання злочинності має
широкий діапазон державних і громадських заходів, спрямованих на
придушення злочинності .
Ми повністю приєднуємось до висловлювань відомих кримінологів
стосовно широкого тлумачення впливу загальносоціального запобігання
на причини й умови злочинності, суть якої, за нашим розумінням, кри¬
ється у генетичній здатності людей до соціальних відхилень. Саме
проти цього внутрішньо націлене, точніше, повинно бути націлене за¬
гально соціальне запобігання. Ніякої іншої результативної сили у сус
пільстві поки що немає для того, щоб приборкати цю здатність. Якщо
коротко, то загальносоціальне запобігання злочинності - це придушен¬
ня, «загнуздування» криміногенного потенціалу суспільства шляхом
підняття рівня його цивілізованості, гармонії між суспільством і осо¬
бистими інтересами. Вектор соціальної політики держави необхідно
спрямовувати на забезпечення ефективного функціонування соціальної
сфери, яка значною мірою позбавляє поживного ґрунту передусім ті самі
економічні коріння, які багато в чому причинно обумовлюють збільшен¬
ня напруги криміногенного потенціалу та його антисуспільних «роз¬
рядів» у вигляді різноманітних злочинних проявів.
Ось чому в Державній програмі запобігання злочинності доцільно
сформулювати основні напрями загальносоціального запобігання зло¬
чинності як складові частини соціальної і кримінологічної політики,
заходам яких заздалегідь продумано надається така властивість.
І на останнє з цього питання. Зрозуміло, що таку роботу в державі,
крім самої держави із суспільством, жоден із суб'єктів запобігання
злочинності здійснити не в змозі.
Торкнемося іншого за масштабом рівня теорії запобігання злочин¬
ності - спеціально-кримінологічного запобігання. Спеціальнокримінологічне запобігання злочинності та її проявам є загальною
1

1

Даньшин, І. М. Загальносоціальне запобігання злочинності [Текст] / І. М. Даньшин // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 5 : Кримінальноправові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред.
В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2008. - С. 355-356.
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назвою сукупності різноманітних за спеціалізацією, професійністю,
масштабністю, суб'єктами, негативними явищами і процесами, мож¬
ливостями досягнення мети видів діяльності державних органів та
приватних установ, підприємств незалежно від форм власності, гро¬
мадських організацій, фондів соціальних груп і громадян та відповід¬
них їх компетенції конкретних заходів, що мають за мету скоротити
кількість злочинних проявів криміногенного потенціалу суспільства,
послабити криміногенну обстановку в країні, регіонах, місцевостях,
не допустити вчинення злочинів або їх рецидиву, виправити та ресоціалізувати осіб, які вчинили злочини, або припинити вже розпочаті
злочини на різних стадіях злочинної поведінки осіб .
Отже, спеціально-кримінологічне запобігання злочинності - це не
випадкова сукупність, а комплекс планових науково обґрунтованих
заходів невідкладного чи тривалого (не виключено, постійного) харак¬
теру, спрямованих відповідними суб' єктами саме на недопущення
в суспільстві зростання криміногенного потенціалу і мінімізацію його
злочинних проявів. Тому зазначена система заходів здійснюється на
макро-, мікро- й індивідуальному рівнях. Спеціально-кримінологічне
запобігання злочинності спрямоване не тільки на недопущення кон¬
кретних її проявів з боку певних осіб, а й на ті чинники в суспільстві,
які створюють, так би мовити, певний рівень і структуру криміноген¬
ного потенціалу, що проявляється у частоті вчинення злочинів. З огля¬
ду на викладене завданням системи спеціально-кримінологічного за¬
побігання злочинності є як випередження виникнення детермінуючих
її злочинні прояви, їх обмеження, усунення і захист від них, так і опе¬
ративне реагування на формування і розвиток динаміки злочинного
потенціалу суспільства. У зв' язку з цим спеціально-кримінологічне
запобігання здійснюється за трьома головними напрямами, за якими
розробляють і реалізують заходи: кримінологічної профілактики, від¬
вернення і припинення злочинних проявів.
Кримінологічна профілактика - це такий запобіжний напрям кри¬
мінологічної політики і практики, який спрямований на постійний
моніторинг і вивчення стану криміногенного потенціалу суспільства
1
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Голіна, В. В. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія
і практика) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Голіна. - Х.,
1994. - С. 12-17.
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(у межах держави, регіонів, міст, районів), прогнозування можливих
його кількісно-якісних злочинних проявів, аналіз цих проявів і тих
спричиняючих чи обумовлюючих їх об' єктивних і суб' єктивних явищ
з метою мінімізації останніх шляхом регулювання антикриміногенного впливу на них загальносоціальних і спеціально-кримінологічних
заходів на державному і регіональному рівнях.
Залежно від мети і призначення у структурі кримінологічної про¬
філактики можливо розрізняти її підвиди: профілактику випередження,
обмеження, усунення та захисту.
Профілактика випередження заздалегідь інформує владу і суспіль¬
ство про негативні (і позитивні) зміни у надрах криміногенного по¬
тенціалу, що можуть виникнути в разі домінування тих чи інших під¬
ходів при вирішенні завдань соціально-економічної політики. Саме
вони можуть вплинути на негативну динаміку криміногенного потен¬
ціалу суспільства чи його окремих сфер. Наприклад, своєчасне регу¬
лювання суспільних відносин з метою усунення в такий спосіб причин
й умов майбутніх (можливих) злочинних проявів. Як відзначає відомий
російський кримінолог В. В. Лунєєв, інші галузі права, на які покла¬
дено завдання оптимального правового регулювання суспільних від¬
носин у різних сферах, а саме в них зосереджено головні чинники
підвищення рівня і проявів криміногенного потенціалу суспільства,
міцно відгородилися від практичного надання будь-якої допомоги
у розв' язанні кримінологічних проблем. Між тим те чи інше правове
регулювання різних сфер суспільних відносин створює або прямі та
побічні передумови для вчинення злочинів, або правові перепони до
їх здійснення, запобігаючи їх вчинкам на ранніх стадіях визрівання
намірів безадресних суб'єктів до розв'язання своїх проблем злочинним
шляхом . Скажімо, таких проблем, як так зване «рейдерство», неза¬
конна приватизація, корупція, фальсифікація ліків, продуктів і товарів,
випуск або реалізація недоброякісної продукції, шахрайство з фінан¬
совими ресурсами, ухилення від сплати податків і взагалі «тіньової»
економіки та ін.
1
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Профілактика обмеження передбачає вжиття таких запобіжних
заходів, що перешкоджають поширенню в країні, регіонах, містах
окремих проявів криміногенного потенціалу та формуванню злочинної
мотивації. Відомо, що багато негативних, у тому числі злочинних, про¬
явів не можуть бути радикально усунені тими засобами, які є на даний
час у суспільства і держави. Єдиним можливим засобом запобіжного
впливу (не завжди, на жаль, результативного) на ці прояви є обмежен¬
ня кримінальної мотивації безадресної частини населення (наркотизм,
зловживання у сфері службової діяльності, браконьєрство, злочини
проти громадського порядку та моральності тощо). Лише, як приклад
застосування профілактики обмеження, цитата із звичайної вищенаведеної газетної публікації: «У непростих умовах сьогодення силові
структури податкової служби прагнуть вибудовувати свої стосунки
з платниками податків на основі партнерства. І це не порожні слова.
Роз'яснювальна робота і прагнення передусім наповнити бюджет
грішми, а не в' язниці правопорушниками, передують застосуванню
заходів кримінального переслідування. І в тому, що це правильний
шлях, сумніватися не доводиться: за перші чотири місяці нинішнього
року податкова служба міліції мобілізувала до бюджету понад мільярд
гривень, що на 77 мільйонів більше, ніж за цей же час торік». З метою
обмеження сприятливих для злочинних проявів умов можуть викорис¬
товуватися заходи, які максимально ускладнюють вчинення злочинів.
Із рекомендованих конгресами ООН із запобігання злочинності і по¬
водження з правопорушниками стратегій профілактикою обмеження
використовуються такі, як: зменшення практичних можливостей вчи¬
нення злочинів; втручання у кризові ситуації; виховна та інформацій¬
на робота серед населення; залучення громадськості до запобігання
злочинним проявам; підвищення захисту прав і законних інтересів
потерпілих від злочинів і надання їм допомоги. Не виключено багато
інших стратегій цього різновиду кримінологічної профілактики: твор¬
чість у цій сфері не обмежується і заохочується.
Профілактика усунення визначається як діяльність держави і сус¬
пільства, яка суттєво послаблює або навіть ліквідує ті сприятливі
умови, що мають детермінуючий вплив на окремі злочинні прояви
криміногенного потенціалу. Останні розрізняються залежно від соці¬
ального рівня суспільних відносин: від недоліків, зумовлених пору131
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шенням функцій державних органів, господарюючих суб' єктів, гро¬
мадських організацій, службових осіб і громадян, до існуючих у сус¬
пільстві, детермінуючих злочинні прояви або корелюючих з ними
негативних явищ, які охоплюють значну частину населення. Очевидно,
що і заходи профілактики усунення на різних соціальних рівнях будуть
несхожі за об'єктами впливу: безадресні об'єкти і адресати на індиві¬
дуальному рівні. Тому необхідна максимальна суб' єктна і часова кон¬
кретизація об' єктів і запобіжної роботи. Невдачі у проведенні профі¬
лактики злочинів можуть свідчити як про неадекватність використаних
засобів, так і про відсутність належних умов у суспільстві. Як свідчить
світовий досвід, прийняття на рівні держави заходів щодо усунення
деяких негативних явищ (пияцтво, наркотизм, проституція, сімейне
насильство, жебрацтво та ін.) викликає зворотні, іноді більш суспільно
небезпечні наслідки (США - «сухий закон» - виникнення організова¬
ної і транснаціональної злочинності, гангстеризм, відмивання «бруд¬
них» грошей; Колумбія, Афганістан - протидія наркобізнесу і терориз¬
му - військові операції проти мафіозних кланів, створення незаконних
військових формувань, масштабність і руйнівність терористичних про¬
явів; Ірак - боротьба з тероризмом, загрозою ядерного нападу - повномасштабна війна США і союзників проти іракського народу з числен¬
ними жертвами з обох боків та розбратом тощо). Багато державних
і суспільних зусиль потребує розроблення наукових і прикладних під¬
ходів, вимагає досвіду, фахівців, ресурсного забезпечення, ліквідації,
наприклад, таких явищ, як сімейне насильство, дитяча бездоглядність,
жебрацтво, фальсифікація товарів, продуктів споживання, напоїв, ліків,
випуск та реалізація недоброякісної продукції, рейдерство, браконьєр¬
ство та ін. Перша проблема, яка постає перед фахівцями криміноло¬
гічної профілактики, і зокрема профілактики усунення: чи взагалі
підлягає те чи інше негативне соціальне явище викоріненню, чи здат¬
на сучасна людина підкорити свою здатність до неправди заради сус¬
пільної правди? На ці питання, виходячи із розробленої ним теорії
універсального натуралізму, О. М. Костенко відповідає наступне. На¬
ведемо декілька цитат: «. усі соціальні явища, будучи виявами волі
і свідомості людей, є природними, оскільки воля і свідомість - це
здатність людей пристосовуватись до законів соціальної форми При¬
роди. Отже, той факт, що соціальні явища є виявами волі і свідомості
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людей, не скасовує природності соціальних явищ, а навпаки, визначає
їх як вищу (соціальну) форму розвитку Природи, що розвивається
з фізичної і біологічної форм»; «...міра пристосованості волі і свідо¬
мості до законів Природи, яка виявляється у продуктах людської ді¬
яльності, є не що інше, як те, що ми називаємо культурою»; «культура
є саме тим чинником, який компенсує обмеженість законодавства у ство¬
ренні соціального порядку і, зокрема, правового порядку. Отже, можна
зробити висновок: соціальний порядок створюється системою, що скла¬
дається з двох чинників: "культура плюс законодавство, що передбачає
кару". Такою має бути формула протидії будь-якому злу, а значить, - і за
безпечення безпеки людини в суспільстві» . Але це те ж саме, що про
понували І. Бентам і Ч. Беккаріа, на роботи яких ми посилалися раніше,
але вони вживали поняття «запобігання злочинності». Виходить, що
формула запобігання злочинності - це єдність здійснення заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного характеру.
Профілактика захисту розглядається як сукупність заходів, що,
вочевидь, ускладнює злочинні прояви і створює достатній захист і без¬
пеку особи та матеріальних об'єктів, а також зовнішні перешкоди по¬
сяганням на суспільний порядок (застосування найбільш досконалих
споруд, пристосувань, уведення особливого порядку придбання та
реалізації речей, цінностей, запровадження системи захисту людей, їх
майна, усунення віктимного стану певної частини населення, удоско¬
налення охоронної діяльності, запровадження новітніх засобів і тех¬
нологій розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, що вплине на
злочинну мотивацію осіб, та ін.).
Якщо розглядати зміст кримінологічної профілактики вищевикладеним чином, то виникає питання щодо о р г а н і з а ц і й н о управлінського, кадрового, фінансового, координаційного та іншого
її забезпечення, перспективних розробок запобіжних заходів відпо¬
відно до її підвидів тощо. Про необхідність такого забезпечення
свідчить сучасна практика боротьби з різними проявами злочиннос¬
ті. Так, Кабінет Міністрів України розробляє національний план за¬
ходів, спрямованих на протидію корупції. Згідно з планом основними
складовими у протидії корупції визначено проведення роботи з гро1

1

Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу [Текст] : монографія / О. М. Кос
тенко. - К. : Атіка, 2008. - С. 82-84.
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мадськістю, упровадження громадського контролю за всіма процеса¬
ми та налагодження взаємодії профільних органів у супроводженні
антикорупційних законопроектів, зокрема про створення Антикорупційного бюро. На думку розробників цього проекту, це буде орган,
який справді боротиметься з корупцією на найвищому рівні. Крім
того, готується пропозиція стосовно Координаційного комітету з ре
алізації антикорупційної політики, який «займеться розв'язанням
найбільш конфліктних ситуацій». Можливо, цей комітет очолить
Прем' єр-міністр України, а до складу ввійдуть усі керівники цен¬
тральних органів виконавчої влади .
Але аналогічний координаційний суб' єкт запобігання корупції
і організованій злочинності вже діяв при Президентові України, і ре¬
зультати такої діяльності відомі. Ті функції, заради яких у свій час цей
орган був створений (1993 р.), він «не знав», як виконувати. Більш до¬
цільно, на наш погляд, відтворити структуру Координаційного коміте¬
ту по запобіганню злочинності, а не окремим її проявам. Цей комітет
буде координувати реалізацію кримінологічної політики в країні, а точ¬
ніше, Державну програму і Державний план запобігання злочинності.
Контроль за їх виконавцями необхідно покласти на Кабінет Міністрів
України.
Те, що кримінологічна профілактика слабко планується і здійсню¬
ється в Україні, наглядно видно за Комплексною програмою профілак¬
тики правопорушень на 2007-2009 роки та за деякими іншими докумен¬
тами. У названій програмі заходи з кримінологічної профілактики,
особливо описані нами її підвиди, позначені спонтанно. Складається
враження, що її розробники не мають уявлення про кримінологічну про¬
філактику злочинності. Наприклад, до кримінологічної профілактики
ними віднесено: розроблення проектів законів України «Про безоплатну
правову допомогу», «Про державну (національну) службу розслідувань
України»; утворення постійно діючої міжвідомчої комісії з контролю
над надходженням рухомих культурних цінностей (археологічних пред¬
метів) та колекцій до державних установ, яким надано дозвіл на про¬
ведення археологічних розвідок, розкопок на території України; органі¬
зація роботи комісії з перевірки зазначених установ; відновлення діяль1
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Кабмін ініціює створення Антикорупційного бюро [Текст] // Уряд. кур'єр. -
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ності робочої групи з проведення аналізу ефективності використання
орендованого державного майна, своєчасності надходження орендної
плати до державного бюджету (останні два види заходів складають п. 2
Заходів з профілактики, який має голосну назву: «Оптимізація структу¬
ри органів, установ та організацій, що здійснюють заходи з профілакти¬
ки правопорушень»). Не станемо заперечувати необхідність утворення
постійно діючої комісії з контролю за надходженням рухомих культурних
цінностей чи відновлення діяльності робочої групи з проведення аналі¬
зу ефективності оренди державного майна. Але це занадто вузькі на¬
прями оптимізації структури суб' єктів профілактики правопорушень.
Та й така оптимізація бачиться дещо іншою.
Пункт 4 Комплексної програми є, так би мовити, визначальним,
оскільки в ньому йдеться про «Розроблення нових форм і методів про¬
філактики правопорушень та запровадження їх у практику». Упоряд¬
ники програми пропонують: розроблення методичних рекомендацій
щодо запобігання злочинності серед неповнолітніх, розроблення
інформаційно-методичних матеріалів з питань запобігання дитячій
бездоглядності, бродяжництву та жебрацтву; підготовку та видання
навчально-методичних посібників «Виховні системи в діяльності
класного керівника» та «Організація виховного процесу в сучасному
загальноосвітньому навчальному закладі». Суб'єктом виконання цих
заходів призначено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Укра¬
їни. По-перше, зазначені заходи навряд чи можна віднести до нових
форм і методів профілактики. Вони давно відомі. По-друге, ці методич¬
ні рекомендації вже не зупинять - без серйозних організаційноуправлінських заходів - бездоглядність, бродяжництво і жебрацтво більш
як 200 тис. дітей в Україні, що вже є бродягами і жебраками. По-третє,
інших видів спеціально-кримінологічного запобігання злочинності не¬
повнолітніх та правопорушенням дітей програмою, на жаль, не перед¬
бачено, а одними методичними вказівками та посібниками її не подо¬
лаєш. Між тим запобіжна, профілактична діяльність інших суб'єктів,
яка пов' язана зі злочинністю неповнолітніх і девіантною поведінкою
дітей, не прописана.
Аналогічних критичних зауважень заслуговують заходи, перед¬
бачені пп. 5-14 програми, а також Плани роботи Наукової ради МВС
України на 2 0 0 9 - 2 0 1 0 рр. і науково- дослідної та дослідно135
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конструкторської роботи України на 2009 р. Багато з них потребують
чіткого формування і конкретизації і можуть бути використані у на¬
ступних програмах. Не треба боятися повторів заходів або звинувачен¬
ня у плагіаті. Суб' єктом ініціювання програм є Кабмін України - дер¬
жавний владний орган, який має право послугуватися науковими
і прикладними здобутками у сфері профілактики злочинності неза¬
лежно від їх суб' єктної належності. Це стосується і згаданих Планів
МВС України.
Можливо, при подальшому вдосконаленні планування заходів за¬
побігання злочинності доцільно у Державному (регіональних) плані
запобігання злочинності в Україні створити рубрикацію, виходячи
з підвидів кримінологічної профілактики. Наприклад, профілактика
випередження - відповідні напрями і конкретні заходи; профілактика
обмеження - напрями і конкретні заходи та ін.
Злочинні прояви - це завершуючий акт реалізації криміногенного
потенціалу суспільства, якому передують об' єктивні і суб' єктивні об¬
ставини його поступового формування, загострення та відображення
появи в людей мотиву, постановки мети, вибору засобів, прийняття
рішення на задоволення потреб виключно злочинним шляхом. Усі ці
формуючі криміногенний потенціал суспільства обставини повинні
враховуватися у запобіжній суб' єктній діяльності як на загальносоціальному, груповому, так і індивідуальному рівні. Саме цьому і сприяє
діяльність щодо відвернення злочинності.
Зрозуміло, що відвернення злочинності має місце на етапі, коли, за
спостереженнями експертів, науковців, криміногенний потенціал на¬
копичується у певних верствах, групах, прошарках людей чи в окремих
індивідів і є об' єктивні можливості вплинути на них з метою зміни
кримінальної мотивації на законослухняну поведінку.
Під відверненням злочинних проявів як однією із складових, на наш
погляд, спеціально-кримінологічного запобігання злочинності Г. А. Аванесов розуміє самостійність і специфічність, аргументуючи це так:
«Злочин як би "зріє" у свідомості й поведінці особистості. На самій
ранній стадії "визрівання" необхідна профілактика... потім (якщо про
філактика залишилася марною), коли з'являється умисел вчинити
1
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злочин (рішення і процес його прийняття), центр ваги запобіжної ро¬
боти переноситься на його відвернення» .
У кримінологічній літературі можна зустріти і більш широке ви¬
значення поняття відвернення злочинів як сукупності видів діяльнос¬
ті, які здійснюються державними чи громадськими органами і грома¬
дянами і спрямовані на відвернення можливості вчинення задуманих
або тих, що готуються, злочинів шляхом розробки і впровадження
цілеспрямованих заходів . Тому й запобіжна діяльність отримала назву
«відвернення».
Виявлені точки зору дають підставу для таких висновків.
Відвернення злочинності - це:
- самостійна, специфічна складова частина спеціально-кримі¬
нологічного запобігання злочинним проявам;
- сукупність видів діяльності, що здійснюється широким колом
спеціалізованих в основному суб'єктів шляхом реалізації цілеспрямо¬
ваних професійних заходів;
- усунення (обмеження) своєрідної «групової рішучості», «групо¬
вого наміру» певної частини населення або конкретних осіб до зло¬
чинної поведінки, тобто відвернення є особливою роботою серед
криміногенного потенціалу соціуму.
Отже, відвернення злочинних проявів - специфічний напрям
спеціально-кримінологічного запобігання злочинності, що складаєть¬
ся із сукупності заходів, спрямованих на невизначене коло і конкретних
осіб криміногенного потенціалу соціуму, які замислюють вирішення
своїх потреб злочинним шляхом, активно сприймають злочинний спо¬
сіб життя, консолідуються у злочинне середовище та інше, з метою
дискредитування злочинної поведінки, відмови від злочинної мотива¬
ції та наміру або продовження злочинної діяльності. Відвернення зло¬
чинності має місце у певних часових межах, а саме - від моменту
формування реальної цілеспрямованої злочинної мотивації до початку
виконання злочину, тобто до готування, замаху на злочин, закінчення
злочину.
1
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Спрощено механізм злочинної поведінки включає три основні
ланки: мотивацію, планування злочинних дій; виконання злочину і на¬
стання злочинного наслідку. Першою ланкою охоплюються внутрішні
психо-фізіологічні явища особистості: потреби, інтереси, які у взаємо¬
дії із системою ціннісних орієнтацій і, додамо від себе, і актуалізації
здатності до відхиленої поведінки породжують мотиви злочинної по¬
ведінки. У другій ланці мотивація вже «матеріалізується» у вигляді
конкретних злочинних планів, тобто суб' єкт приймає відповідне рі¬
шення. Третя ланка - вчинення злочину .
Мотивація, тобто процес формування й виникнення мотиву пове¬
дінки, відноситься до фактів, які безпосередньо не спостерігаються,
але її прояви можуть бути розпізнані з більш чи менш помітних від¬
мінностей у позиціях, нормах поведінки, потреба людей. У багатьох
випадках їх можна своєчасно виявити, зменшити й усунути, перешко¬
дити їх розвитку і перетворенню у протиріччя та конфлікти, що ведуть
до злочинних проявів .
Мотиви - це джерела, з яких починається поведінка, - можуть бути
широкими за діапазоном: від зовні законослухняного до аморального,
недисциплінованого і протиправного. Останні можна відвернути, але,
не усунувши криміногенний мотив, неможливо бути впевненим у дійс¬
ності добровільної відмови осіб від вчинення злочину. Спочатку цей
мотив необхідно розпізнати, що без спеціальних методик, кримінологооперативно-розшукових спостережень навряд чи доступно більшості
практичних робітників.
Мотивування - складова частина процесу прийняття рішення на
вчинення злочину. Прийняття рішення на вчинення саме злочину як
прояв здатності людей до відхиляючої поведінки є свідомий (у біль¬
шості своїй) вольовий акт постановки мети та осмисленого вибору
порядку і способу дій для її досягнення. Моделлю інтелектуальновольового акту, який відбиває злочинну рішучість особи, є умисел необхідний елемент суб'єктивної сторони складу будь-якого злочину.
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Виявлення умислу - вираження його зовні в тій чи іншій інформацій¬
ній формі без вчинення дій щодо його здійснення. Виявлення умислу
(«голий» умисел) є кримінально некарана стадія розвитку злочинної
діяльності. Існує точка зору, що виявлення умислу не має суспільно
небезпечного характеру. Навряд чи це так. Умисел - психологічна
мобілізація суб' єкта, це стан актуалізації його здатності на можливе
вчинення злочину, вербальна її розрядка, який далеко не завжди знахо¬
дить втілення в об'єктивній стороні злочину. Але члени суспільства чи
певна його частина будуть почувати себе незахищеними у середовищі,
де висловлюються конкретні злочинні наміри, оскільки виникає погро¬
за посягання на соціальні цінності. Умови виявлення умислу, його зміст,
спрямованість на об' єкт, риси, особистість, яка його висловлює, інтен¬
сивність прояву злочинних думок, оточуюче середовище, наявність
у минулому фактів реалізації подібних намірів - усе це свідчить про
суспільну небезпечність виявлення умислу, а з ним і особистості .
До основних заходів відвернення злочинності можна віднести: за¬
ходи переорієнтації антисуспільної активності осіб на законослухняну
поведінку та активні запобіжні заходи на індивідуальному рівні.
Заходи переорієнтації антисуспільного прояву криміногенної здат¬
ності невизначеного кола осіб можуть включати:
а) створення та утримання на певному рівні спеціальних економіч¬
них і соціально-психологічних програм, розрахованих на те, аби лю¬
дина одержувала більш-менш повне задоволення своїх потреб. Мета навчити невизначене, а можливо, і конкретне коло людей (молодь,
військовослужбовців, раніш судимих та ін.) відмовитися від задово¬
лення своїх потреб незаконним шляхом, від прийнятих рішень на
вчинення злочинів. Це дуже складне завдання, яке потребує від фахів¬
ців - юристів, кримінологів, психологів, економістів, соціологів, ме¬
диків та ін. - розроблення довгострокових програм і впровадження їх
у життя. Наприклад, у п. 62 Комплексної цільової програми боротьби
зі злочинністю на 1996-2000 роки передбачалось: «У кожній виправнотрудовій установі здійснити заходи протидії професіоналізації та
1

1

Голина, В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение
преступлений [Текст] : учеб. пособие / В. В. Голина. - Киев : УМК ВО, 1989. С. 49-59.
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консолідації злочинців, особливо осіб, що відбувають покарання за
насильницькі та корисливі злочини, а також серед жінок і молоді» . По
суті це заходи відвернення злочинності.
Яку програму дій держава та суспільство можуть протиставити
особам, що звільняються після відбуття покарання з місць позбавлен¬
ня волі і згуртувалися чи домовилися про сумісне продовження зло¬
чинної діяльності? Ці люди у значній частині своїй нікому не потріб¬
ні, хворі, асоціальні й агресивні. Єдиний шлях - показати цим особам
позитивну альтернативу, заохотити їх до суспільно корисної праці.
Ось чому так важливо всіляко вдосконалювати умови відбування по¬
карання в установах виконання покарання, руйнування (обмеження
дії) кримінальної субкультури, підвищувати професійний рівень,
освіту і культуру засуджених, переконувати за допомогою засобів
масової інформації, громадськості у безперспективності і взагалі
хибності обрання злочинного шляху. Як відмічається у кримінологіч¬
ній і кримінально-виконавчій літературі, для переорієнтації антисуспільної настанови засуджених необхідні: зміна мотивації поведінки як
основа корекції їх свідомості, тобто вчинення злочинів повинно стати
невигідним явищем для засуджених, оскільки це не тільки не дає їм
можливості використати плоди своєї антисуспільної діяльності, а й
ускладнює їхній правовий статус ; підвищення рівня інформованості
суб'єктів запобігання і припинення злочинів; послідовне втілення
принципу невідворотності відповідальності за правопорушення чи
порушення режиму відбування покарання; цілеспрямований вплив на
осіб, у яких виник намір на вчинення злочину; правове регулювання
умов, що впливають на виникнення і розвиток злочинної діяльності;
вплив на осіб, поведінка яких в умовах установ виконання покарань
створює підвищену ймовірність вчинення відносно них злочинного,
особливо насильницького, посягання, а також на осіб, життя і погляди
яких сприяють створенню криміногенного середовища і ситуацій на1

2

1

Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки
[Текст] : Указ Президента України від 17.09.1996 р. № 837/96 // Деловая Украина. 1996. - № 70. - С. 7 ; № 72. - С. 67-111.
Див., наприклад: Колб, О. Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі
[Текст] : навч. посіб. / О. Г. Колб. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі
2

Українки, 2005. - С. 92.
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сильства; усунення криміногенних явищ, що провокуюче діють на
розвиток злочинного наміру, та ін. ;
б) розроблення організаційно-правових заходів, які підвищують
у людей почуття відповідальності, формують у них певні соціальні
прагнення та уявлення про можливі способи задоволення своїх потреб.
До таких заходів належать: посилення «руйнівних» для злочинних
проявів з а п о б і ж н и х функцій к р и м і н а л ь н о г о , к р и м і н а л ь н о процесуального та інших галузей права; підвищення рівня роботи
правоохоронних органів, довіри до них з боку населення, стимулюван¬
ня до співробітництва з ними ; трансляція спеціально підготовлених
репортажів із місць позбавлення волі, де особи відбувають тривалі
строки покарання, а також інтерв'ю з особами, які добровільно від¬
мовилися від продовження злочинної діяльності, тощо.
Активні контрзаходи відвернення злочинності здійснюються як
у відношенні невизначеного кола осіб, так і на груповому та індивіду¬
альному рівнях. Резерви цього напряму відвернення злочинних проявів
криміногенного потенціалу закладені у постійній реалізації спеціаль¬
них форм пропаганди, націленої не тільки на утримання кримінальноздатних осіб до вчинення злочинів, але й на активізацію правомірної
поведінки. Немаловажним є проведення, наприклад, органами внут¬
рішніх справ протидіючих кримінальному потенціалу серед окремих
груп населення заходів: «Бешкетники», «Побут», «Нагляд», «Зброя»
та ін. До контрзаходів можна віднести і підвищення рівня відсотка
розкриття злочинних проявів.
1

2

1

Лукашевич, С. Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення
волі [Текст] : монографія / С. Ю. Лукашевич. - Х. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. С. 91; Кримінологія: Загальна та Особлива частини [Текст] : підручник / І. М. Даньшин,
В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. - 2-ге вид., переробл.
і доп. - Х. : Право, 2009. - С. 212.
Якщо взяти дослідження Центру громадських зв'язків МВС України впродовж
1999-2001 рр. (анонімно опитано близько 12,5 тис. громадян практично в усіх регіонах
України), то загальна оцінка ними діяльності міліції із захисту прав і свобод не є по
стійною. Так, у 1999 р. 34 % громадян оцінили роботу міліції як задовільну, а 38 % - як
незадовільну; у 2000 р. довіра до міліції дещо зросла: 38 % респондентів вважали її
діяльність задовільною, 36 % - незадовільною (див.: Ануфрієв, М. І. Проблеми реалі¬
зації норм Конституції України в діяльності органів внутрішніх справ [Текст] /
М. І. Ануфрієв // Конституція України - основа модернізації держави та суспільства :
матеріали наук. конф. (м. Харків, 21-22 черв. 2001 р.). - Х. : Право, 2001. - С. 81-82).
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Заходи індивідуального відвернення злочинів вельми різноманітні
і їх можна згрупувати у 4 класи:
- заходи переконання (індивідуальна переорієнтація антисуспільної
настанови), тобто посилення «гальмуючих» механізмів у самій осо¬
бистості;
- заходи примусу. Приводом для втручання в особисте життя людей
можуть бути підстави, передбачені Законом України від 18 лютого 1992 р.
«Про оперативно-розшукову діяльність» (зі змінами та доповненнями).
Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здій¬
снюються із застосуванням оперативних та оперативно-тактичних
засобів (ст. 2 Закону). Згідно із ст. 6 цього Закону підставами для про¬
ведення оперативно-розшукової діяльності, зокрема, є: 1) наявність
достатньої інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами; осіб, які готують або вчинили злочин, та ін.;
2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про
перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та
службової таємниці; 3) потреба в одержанні розвідувальної інформації
в інтересах безпеки суспільства й держави та ін. Зазначені підстави
можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб,
громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових до¬
рученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду
в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матері¬
алах органів дізнання, інших правоохоронних органів та організацій
інших держав тощо ;
- заходи обмеження переслідують мету застереження конкретних
осіб, службовців про небезпеку з боку того чи іншого індивідуума або
групи осіб; своєчасного вилучення зброї; роз'єднування групи, яка
формується з метою вчинення злочинів; усування віктимної поведінки
окремих громадян, відносно яких може бути скоєний злочин; посилен¬
ня охорони тих чи інших об'єктів та ін.;
- заходи допомоги особам в умовах складної життєвої ситуації, яка
склалася в їх житті і погрожує вчиненням злочину (наприклад, при сімей¬
них конфліктах, труднощі при вирішенні проблемних питань та ін.).
1

1

Про оперативно-розшукову діяльність [Текст] : Закон України від 18.02.1992 р.
№ 2135-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
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Припинення злочинних проявів - це сукупність заходів суб' єктів
спеціально-кримінологічного запобігання, спрямованих на їх силове
втручання у розвиток і продовження злочину чи злочинної діяльності.
Злочинні прояви припиняються на стадіях готування до злочину, за¬
маху на злочин та закінченого злочину з метою недопущення рециди¬
ву злочинів або настання більш тяжких наслідків уже вчиненого зло¬
чину, а також затримання чи (за певних обставин) знищення злочинців.
Особливість запобіжної роботи на стадіях готування і замаху на злочин
залежить від обсягу вчинення злочинних діянь або масштабів злочин¬
ної діяльності, особи (осіб) винного, характеру і ступеня суспільної
небезпечності злочину тощо. У зв'язку з цим розрізняють заходи спо¬
нукання, обережності, активного втручання. Заходи спонукання здійс¬
нюються з метою досягнення відмови злочинця (злочинців) від про¬
довження злочинної діяльності. Причому вплив цих заходів повинен
мати «поштовховий» характер, який примушує особу (осіб) знову
оцінити обстановку, ризик притягнення до кримінальної відповідаль¬
ності, вигоду від злочину та ін. Заходи обережності застосовуються
для того, аби створити умови, які виключають можливість чи пере¬
шкоджають продовженню розпочатої злочинної діяльності. Їх призна¬
чення зумовлюється випереджувальною метою, тобто, з одного боку,
підвищення рівня пильності тих, хто часто стає об'єктом злочинного
посягання (наприклад, люди похилого віку, пенсіонери, інваліди, мі¬
гранти), а з другого - упровадження тих чи інших заходів підвищення
обережності є додатковою перешкодою для вчинення злочину. Захода¬
ми активного втручання є негайна реакція у разі, якщо посягання
тягне за собою безпосереднє посягання. Заходи оперативного втручан¬
ня передбачають, таким чином, оперативні дії спеціалізованих підроз¬
ділів (груп) правоохоронних органів, спрямовані на недопущення за¬
кінчення розпочатого злочину, настання більш тяжких його наслідків
або рецидиву злочину.
Викладення загальної теорії запобігання злочинності було б непов¬
ним, якщо б ми, хоча б коротко, не зупинилися на проблемах об'єкта
та методів запобіжної діяльності суб'єктів. Незважаючи на те, що
у кримінологічній теорії досліджується об'єкт (у деяких роботах предмет) запобігання і що низку важливих положень щодо цього вті¬
лено у практичну діяльність його (запобігання) суб' єктів, питання про
об' єкт будь-якого рівня і видової диференціації загальносоціального
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і спеціально-кримінологічного запобігання злочинності повністю ще
не вирішене. У багатьох працях з питань боротьби зі злочинністю як
об'єкт (предмет) називають, зокрема, криміногенні фактори: причини
й умови злочинності і її злочинних проявів; обставини, що їм сприяють;
криміногенні середовища; окремі особи або контингент осіб, поведін¬
ка яких містить реальну можливість учинення злочину; детермінуючий
комплекс першої безпосередньої ланки детермінації (антисуспільні
елементи свідомості особистості, які досягли суспільної небезпечнос¬
ті; елементи детермінуючого комплексу другої, третьої та наступних
черг (порядків) ; здібності людей до відхиляючої, у тому числі зло¬
чинної, поведінки . Відверто кажучи, зазначена чергова послідовність
об' єктів не зрозуміла.
Дійсно, кожне з цих явищ є надзвичайно складним, тому необхідно
визначити «речі», що охоплюються загальним поняттям «об' єкт запо¬
бігання злочинності», і відповісти на важливе для теорії і практики
боротьби зі злочинністю запитання - у зв' язку з якими негативними
властивостями ці «речі» потрапляють у поле їх зору?
Кримінологічні фактори. Термін «фактор» означає рушійну силу
процесу, що відбувається, або одну із його необхідних умов; рушійну
силу, причину якогось процесу, явища, які визначають його характер
або одну з його характерних рис . У соціалістичній кримінології не
було однозначного (щодо змісту) розуміння явищ, що охоплюється
поняттям «фактор». Під факторами розуміли як причини, так і умови
вчинення злочинів (через нібито складність їх розмежування й мож¬
ливість трансформування одних в інші) . Але попри змішування понять
1
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Таку ієрархію об'єктів запропоновано А. П. Закалюком (див.: Закалюк, А. П.
Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Тео¬
ретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. - К. : Вид.
дім «Ін Юре», 2007. - С. 333-334).
Голина, В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явле¬
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Див.: Словарь современного русского литературного языка [Текст] : в 17 т. Т. 16. М. ; Л., 1964. - С. 1215.
Див.: Коробейников, Б. В. Изучение факторов, влияющих на изменение уровня
и структуры преступности [Текст] / Б. В. Коробейников, Н. А. Селиванов, К. Ф. Сквор
цов // Сов. государство и право. - 1982. - № 1. - С. 71; Кримінологія: Загальна та Осо¬
блива частини [Текст] : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, О. Г. Кальман та ін. ; за
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(фактори, причини, умови) всі автори під криміногенними факторами
розуміли явища й процеси, що несприятливо впливають на людину.
Деякі автори розглядали дане поняття під іншим кутом зору. Вони
вважали, що поряд із криміногенним існують і антикриміногенні явища,
тобто певні конкретні фактори, які не є причинами, умовами або обста¬
винами (ситуаціями) . Отже, незважаючи на різне тлумачення поняття
факторів, усі автори були одностайні в тому, що об'єктом запобігання
злочинності слугує низка явищ і процесів, які в сукупності і певному
взаємозв' язку детермінують злочинну поведінку людини. Тому вони
й називаються криміногенними. Виходить, криміногенність - одна
з основних властивостей будь-якого об'єкта запобігання злочинам.
Причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів. Майже в усіх
роботах з питань запобігання злочинності серед явищ суспільного
буття, що можуть виступати як його (запобігання) об' єкти, називають¬
ся пережитки минулого у свідомості та вчинках людей; криміногенні
дефекти суспільної та індивідуальної свідомості; «фонові» антигро¬
мадські явища, які тісно пов' язані з окремими злочинними проявами
(фрустрація, пияцтво, алкоголізм, наркоманія, бродяжництво, жебра¬
цтво, сатанізм, нігілізм, брехня тощо) ; об'єктивні і суб'єктивні недо
ліки у різних сферах суспільного життя тощо. Цей стислий огляд да¬
леко не вичерпує висловлених у кримінологічній літературі думок щодо
причин й умов як злочинності в цілому, так і окремих її проявів. Про¬
те стає зрозумілим, що цими поняттями охоплюється комплекс взаємо¬
діючих негативних явищ. Запобігання повинно бути спрямоване на
«руйнування», обмеження, усунення цього комплексу, запобігання його
створенню і взаємодії явищ, що до нього входять. Складність полягає
в тому, що науці не завжди відомі всі ці явища, а також механізм їхньо¬
го впливу на людські здібності. Об'єкт запобігання може бути або
прихований, або до кінця не зрозумілий, через що запобігання не до¬
сягає своєї мети. Таку властивість об' єкта запобігання злочинності
1
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Кудрявцев, В. Н. Причины правонарушений [Текст] / В. Н. Кудрявцев. - М. :
Наука, 1976. - С. 19; Аванесов, Г. А. Криминология и социальная профилактика [Текст] :
учебник / Г. А. Аванесов. - М. : Акад. МВД СССР, 1980. - С. 174.
На думку деяких кримінологів, пияцтво, алкоголізм, наркоманія - це саме і є
причини, а не «фонові» явища злочинності, тому що вони породжують основну масу
«п'яної» побутової і вуличної злочинності (див.: Клейменов, М. П. Криминология
[Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. : Норма, 2008. - С. 75).
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можна умовно назвати латентністю, тобто це криміногенність, яка
прихована від суб'єкта запобігання.
Обставини, що сприяють настанню (досягненню) злочинного ре
зультату, - наслідок недоліків у різних сферах соціального життя.
Вони є складовою конкретних життєвих ситуацій і відрізняються від
умов, які сприяють вчиненню злочинів, тим, що винний може і не зна¬
ти про їх існування. Завдання теорії і практики полягає в тому, щоб
найповніше з'ясувати ці типові недоліки стосовно різних видів зло¬
чинних проявів .
Криміногенне середовище. Виступає елементом мікросередовища
будь-якої людини і являє собою сукупність найближчих матеріальних,
ідеологічних і психологічних факторів, що безпосередньо впливають
на особу в процесі її діяльності . До мікросередовища людини входять
як окремі особи, так і невеликі їх групи. Якщо члени такої групи про¬
пагують і ведуть антигромадський спосіб життя і внаслідок цього в ній
виникають конфліктні ситуації, що можуть призвести до вчинення
злочинів, є підстави говорити про існування навколо конкретної особи
(конкретних осіб, груп, прошарків населення) криміногенного сере¬
довища. У багатьох літературних джерелах і відомчих документах
сформульовано категорії осіб, які потенційно можуть учинити злочини
(судимі за умисні злочини і звільнені з місць позбавлення волі; особи,
які зловживають спиртними напоями, і наркомани; особи, які займа¬
ються бродяжництвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя,
страждають психофізичними аномаліями; особи, поведінка яких від¬
хиляється від загальноприйнятих норм, а коло таких осіб значне: від
бізнесменів, підприємців, банкірів до люмпенів та ін.). Вони також
є об'єктами спеціально-кримінологічного запобігання злочинним
проявам - не через наявність певних негативних властивостей, а вна¬
слідок поведінки, що завдає шкоди суспільству.
Детермінуючий комплекс першої безпосередньої ланки детерміна
ції. Зазначене поняття запроваджене професором А. П. Закалюком. На
його думку, об' єктами запобіжної діяльності можуть бути явища, про1
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Советская криминология [Текст] / отв. ред. А. А. Герцензон, И. И. Карпец,
В. Н. Кудрявцев. - М. : Юрид. лит., 1966. - С. 103-108.
Див., наприклад: Антонян, Ю. М. Социальная среда и формирование личности
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цеси, особи, прояви їхньої активності, щодо яких спрямовується вка¬
зана діяльність. За мірою предметної значущості і відповідності чер¬
гового здійснення такої дії має бути відведено особистості особи, зо¬
крема антисуспільним елементам її свідомості, передусім тим, які
досягли суспільної небезпечності, стали підґрунтям вчинків, що свід¬
чать про криміногенну орієнтацію та формування кримінальної моти¬
вації. Такими є антигромадські, аморальні вчинки підвищеної небез¬
печності, подібний їм спосіб життя, поведінки, що містить реальну
небезпеку криміногенності. Об'єктами першочергової запобіжної ді¬
яльності (контролю, корекції, зміни змісту, впливу тощо) повинні
стати також індивідуальні умови буття, виховання, що безпосередньо
сприяють формуванню та реалізації криміногенного мотиву, такі самі
за змістом об' єкти мікросередовища та конкретної життєвої ситуації.
До об' єктів першочергової запобіжної дії мають бути віднесені також
індивідуальні біопсихологічні та психологічні особливості особи із
суспільно небезпечною поведінкою, стосовно яких пріоритетно по¬
трібні відповідні корегуючі медико-профілактичні заходи, спеціальні
психологічні тренінги тощо. Наступними за потребою запобіжної дії
мають бути визначені як її об' єкти елементи детермінуючого комплек¬
су другого, третього та іншого порядку. Ця ієрархічність виявляється
під час аналізу причин й умов вчинення злочинів . Отже, першочерго¬
вим і пріоритетним об' єктом запобіжного впливу є по суті особистість
з відхиляючою антисуспільною поведінкою, теорія прогнозування
і запобігання якої досліджувалась автором у попередніх його роботах .
Але, зауважимо, цього замало, оскільки злочинна мотивація як прояв
криміногенної здатності людей не завжди має відверто криміногенний
характер. У більшості своїй злочинний потенціал «ховається» за ли¬
чиною законослухняності. Крім того, прояв цієї здатності часто зале¬
жить від випадкових, стереотипних, традиційних, обтяжених алкого¬
лем, наркотиками, ейфорією, ситуаційних та інших обставин.
1

2

1

Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки /
А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 332-334.
Див., наприклад: Закалюк, А. П. Прогнозирование и предупреждение индиви
дуального преступного поведения [Текст] / А. П. Закалюк. - М. : Юрид. лит., 1986. С. 85-137.
2

147

Розділ 3. Державна

програма стратегій запобігання злочинності...

Здібність людей до відхиляючої, у тому числі злочинної, поведінки.
Злочинність як кримінологічна реальність - складне для розуміння,
а головне - сприйняття - суспільне явище, щодо якого багато хто
(і вчені, і політики, і практики) судять дуже поверхово, що тягне за
собою численні дилетантські судження і вживання на цій підставі не¬
правильних, непотрібних чи заздалегідь нездійсненних рішень. Не¬
рідко на згоду кон 'юнктурним міркуванням об'єктивне тлумачення
злочинності відсутнє або багато які її тенденції і властивості намага¬
ються не помічати, оскільки їх зміна органічно пов'язана з докорінним
переглядом соціально-економічного і політичного курсу держави.
У вітчизняній науці під сильним впливом політиків і практиків сутність
злочинної поведінки і злочинності спрощується, викривляється. Часто
(і це відображається на її визначеннях) злочинність намагаються по¬
давати як однопорядкове явище до поняття «злочин», що вона є су¬
купністю злочинів, які вчинені за певний відрізок часу на конкретній
території. Фактично досліджуються не сутність злочинності, а її зло
чинні прояви, тобто зареєстровані злочини. Якщо взяти - для порів¬
няння - феномен з іншої сфери людського буття, наприклад поняття
смертності людей, то її сутність полягає в тому, що людина, людство
біологічно, генетично запрограмовані вмерти через певну кількість
років. Однак прояви смертності багатоваріантні: від природних смер¬
тей (за віком) до вбивств, самогубств, нещасних випадків, катастроф,
аварій, хвороб тощо. Статистична сукупність таких її проявів виступає
лише сумарним показником смертності людей за певний час, але, як
би ми не намагалися за цими випадками побачити сутність смертнос¬
ті - її підоснову, головне - нам це не поталанить. Тільки за допомогою
абстрактного мислення ми можемо зрозуміти генетичні закономірнос¬
ті цього явища в цілому і його (різні за природою) прояви. Але впли¬
вати на частоту тих чи інших проявів смертності людей, як і на саму її
генетичну сутність, люди можуть за допомогою різних за походженням
заходів їх запобігання і новітніх технологій продовження життя. Про¬
те поки що до безсмертя людей ще далеко. Філософ Е. А. Поздняков
поняття «здатність людей до прогрішень» розглядає як невід'ємну
властивість, іманентну лише суспільній людині, тобто особі, організо¬
ваній в асоціацію під назвою «суспільство». Схильність ця - незнищувана потреба відхилення від будь-чого. Вона має не одиничний, інди148
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відуальний, а родовий характер: схильність виникає з природи як самої
людини, так і суспільства, що спонукає її йти не прямо, а шукати об¬
хідні шляхи. Уроджену схильність людини (людей) до будь-яких по¬
рушень у кримінології називають, як указувалось, «відхиляючою
поведінкою» .
Е. Фромм, розглядаючи анатомію людської деструктивності, роз¬
різняв агресію біологічно адаптивну (незлоякісну) і біологічно не адап¬
тивну (злоякісну). Перша - це реакція на погрозу вітальним інтересам
індивіда; вона закладена у філогенезі, властива як тваринам, так і людям;
носить вибуховий характер і виникає спонтанно як реакція на погрозу
ззовні, а її наслідок - усунення самої погрози або її причини. Інакше
кажучи, адаптивна агресія - це інстинкт. Друга ж (деструктивність
і жорстокість) зовсім не є захистом від нападу і не закладена у філоге¬
незі, а є специфікою лише людини; вона приносить біологічну шкоду
і соціальне руйнування. Основу біологічної злоякісної агресії складає
не інстинкт, а деякий людський потенціал, що входить корінням в умови
самого існування людства . Не включаючись у складну дискусію щодо
досить спірної, на наш погляд, проблеми поділу людської деструктивності на незлоякісну і злоякісну, зауважимо, що обидві вони - це гене¬
тично зумовлена здатність людей бути їх носієм і своєрідним «проявни¬
ком», але за однієї умови - людина повинна бути членом суспільства.
Бажаємо ми того чи ні, але у соціумі створюється деякий суспільно не¬
безпечний потенціал. І саме він виступає об'єктом запобіжного впливу
як загальносоціального, так і спеціально-кримінологічного характеру.
Інша справа, що якраз суспільство, його стан, принципи організації і ді¬
яльності держави, правового регулювання суспільних відносин тощо
створюють кращі чи гірші, більш-менш сприятливі або навпаки умови
для прояву цього потенціалу.
На генетичний нахил до зазначеної здібності звертали увагу вітчиз¬
няні (у минулому) генетики і кримінологи. І не тільки. Так, В. П. Ефроїмсон у 70-х рр. ХХ ст. писав, що власне гени людини породжують її
здатність до опанування культури, ні в якому разі не визначаючи, яку
культуру вона освоїть - японську, американську чи давньоримську.
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Поздняков, Э. А. Философия преступности [Текст] / Э. А. Поздняков. - М. : Издво Новоспас. монастыря, 2001. - С. 27, 53, 243.
Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] : пер. с англ. /
Э. Фромм ; авт. вступ. ст. П. С. Гуревич. - М. : Республика, 1994. - С. 164.
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Гени людини визначають її здатність до математики, музики, поезії,
літератури, астрономії, але не вони визначають обсяг і зміст тієї куль¬
тури і тих знань, які припадуть на їх долю в результаті життєвих об¬
ставин; здатність до етичної оцінки також визначається генотипом, але
етичні критерії - що саме вважати добрим, що поганим - багато в чому
визначаються соціальною спадкоємністю .
Наведений вислів видатного генетика, думки якого поділялися і по¬
діляються далеко не всіма, призначена для того, щоб запевнити у на¬
ступному: здатність людини, зокрема, до деструктивності закладена
природою; новизна ідеї полягає в тім, що ця уроджена здатність із ча¬
сом була використана людьми для скоєння вчинків, які несли шкоду
суспільству. З появою законів вона стала джерелом злочинних проявів.
Це і є сутність злочинності, однак її прояви не носять фатального ха¬
рактеру і в більшості своїй цей прояв обумовлений соціальними об¬
ставинами. У цьому відмінність даної гіпотези від так званих біоло¬
гічних, антропологічних уроджених програм злочинної поведінки.
«Виходячи із сучасного стану кримінологічних досліджень, - пише
німецький кримінолог Г. Й. Шнайдер, - можна сказати, що злочин
ність - це нормальна, буденна поведінка людей, яку вони осягають. І в
будь-якому випадку вона не пов'язана ні з якими фізичними чи пси¬
хічними відхиленнями. Не існує злочинних особистостей щодо спо¬
лучення в них відносно сталих злочинних особистісних рис» .
Таким чином, сутність злочинності закладена в базових людських
властивостях, у ментальній і психологічній конструкції людей, тобто
в нас самих. Не буде нас, не буде і злочинності взагалі. Отже, сутність
злочинності - уроджена генетична якість людей і як така не має право¬
вого значення. Однак форма проявів цієї сутності у вигляді статистичної
множинності злочинів створює кримінально-правовий феномен, який
ми сприймаємо як злочинність. Завдяки кримінальному законодавству
і статистичним маніпуляціям реалізований криміногенний потенціал
будь-якого суспільства вимірюється і «з'являється» перед дослідниками
як певна сукупність злочинів (навіть система, хоча ніякої системи немає)
під назвою «злочинність», у зв' язку з чим дійсна сутність злочинності
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Эфроимсон, В. П. Генетика этики и эстетики [Текст] / В. П. Эфроимсон. СПб. : Талисман, 1995. - С. 177.
Шнайдер, Г. Й. Криминология [Текст] : пер. с нем. / Г. Й. Шнайдер ; под общ.
ред. и с предисл. Л. О. Иванова. - М. : Прогресс-Универс, 1994. - С. 124, 126.
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залишилася без визначення . Статистична сукупність злочинних проявів
дає деяке уявлення про криміногенний потенціал суспільства; про те,
яка його частина і які прошарки населення найбільш концентрують цей
потенціал; чому і які суспільні відносини його знижують чи збільшують,
а також які необхідні заходи для його зменшення у даний історичний
період. Об'єкт запобіжного впливу стає більш рельєфним. Інакше кажу
чи, акцент кримінологічних досліджень переноситься на реальний об'єкт
запобігання злочинності, так би мовити, на віддалені її причини - кри¬
міногенний потенціал суспільства . У свій час Д. А. Дріль писав, що
«... окрім правосуддя, спрямованого на виправлення, необхідно проводи¬
ти й політику, ту найвищу політику, яка складається з прийняття широких
заходів запобігання, призначених діяти на знищення далі найбільш від¬
далених причин злочинності. І це повинно бути попереду всього.. .» .
Соціальна дезорганізація підсилює криміногенний потенціал, тоб¬
то злочинність. Це визначалося і раніше (Е. Дюркгейм, Р. Мертон),
і зараз. Так, російський кримінолог П. М. Клеймьонов зауважує, що
роки реформ явили в Росії феномен масової асоціальної свідомості.
Її носієм є величезні загони бомжів і безробітних. Частина з них - ко лишні інженери і наукові співробітники, які не знайшли свого місця
у ринковій економіці. У цій загін уливаються їх нащадки, особи, які
потрапили у психічну залежність від алкоголю і наркотиків. Крім того,
носіями масової асоціальної свідомості виступають «неформальні»
групи підлітків і молоді, улюбленим напоєм яких стало пиво, а рідною
мовою - обмежений набір нецензурних висловів. Масовій підлітковій
асоціальній свідомості притаманні агресивність, жорстокість (навіть
садизм), мстивість, заздрість, прагнення скривдити слабкого, незахи¬
щеність, невмотивованість вчинків, правопорушень тощо . Це і є лише
частина криміногенного потенціалу суспільства.
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Р. Декарт писав, що, визначивши значення слів, ми позбавимо світ від половини
його помилок (цит. за: Толкаченко, А. А. К вопросу о криминологических функциях
правосудия [Текст] / А. А. Толкаченко, К. А. Кадолко // Рос. криминол. взгляд. - 2006. № 2. - С. 114-117.
Голина, В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явле¬
ния [Текст] / В. В. Голина // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп.
ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. - Вип. 100. - С. 324-336.
Дриль, Д. А. Уголовная социология (Фрагменты работ разных лет) [Текст] /
Д. А. Дриль // Журн. социологии и соц. антропологии. - 2002. - № 4. - С. 36.
Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. :
Норма, 2008. - С. 76.
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Отже, об'єкт запобігання злочинності - це криміногенний потен
ціал суспільства, ті негативні явища реальної дійсності матеріального
й інтелектуального характеру, які сприяють формуванню і реалізації
мотивації.
Для об'єкта характерні такі властивості: криміногенність (саме
вона виділяє його із сукупності негативних явищ); динамічність, що
зумовлює постійну мінливість його кількісно-якісних вимірів; потен
ційність - нею пояснюється те, що окремі явища здатні швидко дося
гати високого ступеня криміногенно сті; латентність - криміногенність,
замаскована від спостерігача .
Висвітлені далеко не всі теоретичні питання стосовно нерепресивного напряму боротьби зі злочинністю, але навіть фрагментарне їх
викладення переконує, що фундаментальним підґрунтям створення
Державної програми стратегій запобігання злочинності в Україні по¬
винні бути концептуальні положення кримінологічної науки.
Контроль за виконанням завдань програми. Словник іноземних
слів визначає контроль (від фр. «controle») як перевірку або спостере¬
ження з метою перевірки; установа, особа, які перевіряють діяльність
будь-якої іншої установи чи відповідальної особи, звітність тощо .
Проблемі контролю як складової частини теорії управління в останні
роки в українській юридичній літературі приділено достатньо уваги .
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Більш докладно щодо теоретичних питань стосовно об'єкта, його класифікації,
властивостей, кількісно-якісних показників, поняття криміногенно сті об'єкта, суб'єктів
запобіжної діяльності, методів запобіжного впливу на об'єкт та іншого див.: Голина, В. В.
Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика)
[Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Голина ; Укр. гос. юрид. акад. - Харьков,
1994. - С. 57-120; 190-270; Він же. Криминологическая профилактика, предотвращение
и пресечение преступлений [ Текст] : учеб. пособие / В. В. Голина. - Киев : УМК ВО, 1989. С. 13-33; Він же. Попередження злочинності правоохоронними органами [Текст] : навч.
посіб. / В. В. Голіна. - К. : НМК ВО, 1991. - С. 11-17; Він же. Попередження злочиннос¬
ті [Текст] : конспект лекції / В. В. Голіна. - Х. : Укр. юрид. акад., 1994. - С. 9-12; та ін.
Словарь иностранных слов [Текст] / под ред. И. В. Лехина, С. М. Локшиной,
Ф. Н. Петрова и др. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Сов. энцикл., 1964. - С. 327.
Див., наприклад: Гершенев, В. М. Контроль как правовая форма деятельности [Текст]
/ В. М. Гершенев, И. Б. Шахов. - М. : Юрид. лит., 1987. - С. 23-35; Гаращук, В. М.
Контроль та нагляд у державному управлінні [Текст] / В. М. Гаращук. - Х. : Фоліо,
2002. - С. 98-105; Битяк, Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові
засади [Текст] : монографія / Ю. П. Битяк. - Х. : Право, 2005. - С. 197-203.
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Контроль як функція у сфері боротьби зі злочинністю також досить
активно обговорюється у кримінологічних наукових виданнях .
Отже, у широкому розумінні сутність контролю полягає в перевірці
виконання Конституції України і законів України, інших нормативноправових актів і приписів, додержання законності і дисципліни у сфе¬
рі суспільної і державної діяльності.
У відповідності до ст. 13 Закону України «Про державні цільові
програми» від 18.03.2004 р., контроль за виконанням державної цільо
вої програми здійснює Кабінет Міністрів України шляхом розгляду
проміжних, щорічних, заключних звітів про результати виконання
державної цільової програми та узагальненого висновку про кінцеві
результати виконання програми. Безпосередній контроль за виконанням
заходів і завдань програми, ефективним та цільовим використанням
коштів її виконавцями здійснюють державні замовники. Контроль за
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють
спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до за¬
кону. Контроль за виконанням державної цільової програми здійсню¬
ється з метою:
забезпечення виконання заходів та завдань програми в установле¬
ні строки;
досягнення передбачених цільових показників програми;
забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та
інших ресурсів за призначенням .
У зв' язку з вимогами цього Закону звернемося до преамбули по¬
станови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767 «Про
затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на
2007-2009 роки». У ній записано таке.
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. «Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень
на 2007-2009 роки (далі - Програма), що додається». Тобто вищий
1
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Див.: Бандурка, О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України:
теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст] / О. М. Бандурка. - Х. : Основа, 1996. С. 135-136; Литвак, О. М. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове
дослідження [Текст] / О. М. Литвак. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - С. 50-63; 122-127;
Бандурка, А. М. Преступность в Украине: причины и противодействие [Текст] : моно¬
графия / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Основа, 2003. - С. 151-152.
Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р.
№ 1621-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
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орган виконавчої влади стає замовником і відповідальним органом за
її виконання.
2. «Центральним органом виконавчої влади, Раді міністрів Авто
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям:
забезпечити фінансування та виконання Програми;
інформувати до 15 січня починаючи з 2008 року Міністерство внут¬
рішніх справ про стан виконання Програми».
3. « Міністерству внутрішніх справ щороку до 10 лютого узагаль¬
нювати та подавати Кабінету Міністрів України звіт про стан виконан¬
ня Програми і у разі потреби - пропозиції щодо внесення до неї
змін».
Виходить, що постійного систематичного контролю з боку замов¬
ника Програми - Кабінету Міністрів України немає. Як виконуються
заходи Програми, Кабінет Міністрів України повинен отримувати у ви¬
гляді узагальненого звіту Міністерства внутрішніх справ України,
в якій це останнє Міністерство, до речі, є одним із виконавців багатьох
заходів. Як реагує Кабмін на невиконані заходи суб' єктами запобіган¬
ня правопорушення, у тому числі і Міністерством внутрішніх справ
України, невідомо. Більше того, єдиним державним замовником Про¬
грами (мабуть, і розробником) теж є Кабінет Міністрів України. То про
який контроль узагалі може йтися? Між тим неупередженого держав¬
ного органу, який би відслідковував процес виконання програмних
завдань і заходів, корегував би (через Кабінет Міністрів України) їх
принаймні і звітував би разом із виконавцями Програми перед Кабіне¬
том Міністрів, у країні немає. Була висунута пропозиція покласти цю
роботу на спеціальний орган - Координаційний комітет планування
і координації контролю злочинності при Кабінеті Міністрів України .
Такі ж структури доцільно створити і на регіональних рівнях.
У результаті, як вірно відмічається у науковій літературі, виникне
централізована система управління у сфері запобігання злочинності,
1

1

Див.: Литвак, О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний
аспект) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Литвак. - Х., 2002. С. 20. Не виключено, що найменування такого органу може бути уточнено, наприклад
Координаційний комітет планування і координації запобігання злочинності при Кабі¬
неті Міністрів України.
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програми стратегій...

головною функцією якої стануть державна розробка Програми запо¬
бігання злочинності і поточний контроль за виконанням суб'єктами
плану заходів .
Ефективність роботи такого органу буде залежати від кадрового
його забезпечення. Очолювати цей орган і працювати в ньому повинні
в основному фахівці-кримінологи, а не просто особи з вищою юри¬
дичною освітою. Кожному - своє. Саме з цього часу в країні будуть
започатковані попит на таку юридичну професію, як кримінологспеціаліст у сфері запобігання злочинності, та їх фахова підготовка.
Зараз намагаються керувати цією важкою і специфічною ланкою бо¬
ротьби зі злочинністю випадкові люди.
1
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Литвинов, О. М. Адміністративно-територіальна координація діяльності
суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні [Текст] : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Литвинов. - Х., 2002. - С. 11; Бандурка, А. М. Пре
ступность в Украине: причины и противодействие [Текст] : монография / А. М. Бандурка,
Л. М. Давыденко. - Харьков : Основа, 2003. - С. 152.
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Розділ 4
Державний план заходів
стратегій запобігання
злочинності в Україні
4.1. Державний план заходів стратегій спосіб соціального впровадження
Державної програми стратегій
запобігання злочинності
Перш ніж викладати авторські думки стосовно розуміння, струк¬
тури і змісту державного плану запобігання злочинності, нагадаємо
наш підхід щодо співвідношення категорії планування і програмуван¬
ня в цій сфері. Як уже було сказано, у вітчизняній і зарубіжній літера¬
турі в минулому і зараз нерідко програмування ототожнюється з кри¬
мінологічним плануванням . Ми приєднуємося до позиції тих науков¬
ців, які вважають, що більш виправданим у науковому та прикладному
сенсі є підхід, який розмежовує програму і план та визначає певний
пріоритет першої відносно другого. Програма запобігання злочиннос¬
ті - це загальне рішення щодо сукупності заходів, необхідних для ви¬
рішення проблем впливу на злочинність або окремі її види. План ви¬
ступає як документ, спрямований на реалізацію програми, в якому
конкретизуються в змістовному відношенні певні її аспекти . План,
таким чином, є втіленням директив програми у конкретні заходи, тоб¬
то трансформацією ідей, започаткованих у програмі, теорії запобіган¬
ня злочинності і теорії управління соціальними процесами. Різниця
між підходами вчених і нами на співвідношення програми і плану
1

2

1

Викладення точок зору з цього приводу див.: Клюєв, М. М. Протидія злочиннос¬
ті та її програмування: проблеми співвідношення категорій [Текст] / М. М. Клюєв //
Наук. вісн. ДДУВС : зб. наук. пр. - 2006. - № 1. - С. 306-307.
Там само. - С. 307.
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протидії злочинності полягає в тому, що ми «розводимо» ці документи
у просторі і часі. Програма як довготривалий ідейно-директивний до¬
кумент втілення кримінологічної політики розглядається нами як само¬
стійний документ (Закон), в якому закладені основи прогнозованого
процесу поступового зниження кількісно-якісних показників злочин¬
ності, шляхи і засоби досягнення цих цілей у перспективі. План же
являє собою нормативно-правовий документ тимчасово-поточного
характеру, в якому закріплюється заздалегідь намічена система заходів,
що передбачає порядок, послідовність, засоби і строки вирішення по¬
ставлених завдань; визначаються виконавці відповідних заходів, ін¬
формаційне, організаційне, методичне та ресурсне забезпечення, перед¬
бачене відповідною програмою .
Програма, в якій втілена довгострокова кримінологічна політика,
повинна бути законодавчим документом, тобто Законом України про
державну програму запобігання злочинності без указання строків її
дії. Вона визначає основні положення та орієнтири певної запобіжної
політики, що потім «матеріалізується» у плані, який містить системну
послідовність сформульованих і актуальних на даний час - у відповід¬
ності до програмних положень - напрямів та конкретних приписів
щодо їх реалізації.
В якості підтвердження нашої ідеї лише законодавчого затверджен¬
ня програми запобігання злочинності може слугувати прийнятий Закон
України від 11 червня 2009 р. № 1511-УІ «Про загальнодержавну про¬
граму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009-2014 роки», складовою частиною якої є додатки: додаток № 1
«Закон України щодо інституціонального та організаційного забезпечен¬
ня виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і роз¬
витку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»; додаток
№ 2 «Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного забез¬
печення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»; до¬
даток № 3 «Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання
завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки за рахунок
1

1

Криминология [Текст ] : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 1995. - С. 120-122.
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коштів Державного бюджету України (млн гривень)»; додаток № 4
«Основні очікувані результати виконання Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2009-2014 роки» .
Звертає на себе увагу те, що текст зазначеної програми по суті повто¬
рює текст Закону України «Про загальнодержавну програму реформуван¬
ня і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»
від 24 червня 2004 р. № 1869-УІ . Законодавець вимушений був від¬
творити попередню програму. Але цього не відбулося, якби така про¬
грама існувала б окремо як директивний документ, а додатки пере¬
творилися б у строкові плани заходів виконання завдань програми. Це
напрошується само собою.
Тому ми наполягаємо - з метою вдосконалення юридичної техніки
програмування і планування - на пропозиції, відповідно до якої, поперше, Програма запобігання злочинності повинна бути Законом
України, без усіляких додатків «Заходів»; по-друге, що стосується
нормативної визначеності «Планів заходів запобігання злочинності»,
то їх доцільно приймати постановою Кабінету Міністрів, який висту¬
пає замовником розроблення такого плану і відповідальним за його
виконання перед Верховною Радою України. В основі такого розме¬
жування лежить логіка розподілу функцій гілок влади. Програма - це
окремий, стабільний, директивний, перспективний, довготривалий
законодавчий документ, яким втілюється державна кримінологічна
політика в Україні. Часто змінюватися вона не може, оскільки її основ¬
на мета, положення, напрями тощо залишаються незмінними і не
потребують суттєвих змістовних корекцій. План - теж окремий дер¬
жавний нормативний документ, спрямований на досягнення цілей
програми, організаційно-управлінську «матеріалізацію» її положень
у конкретних напрямах і заходах з визначенням строків, суб' єктів ді¬
яльності, ресурсного забезпечення тощо. Своєрідна виконавча «під¬
леглість» Плану заходів Державній програмі дозволяє, з одного боку,
контролювати виконання як програмних, так і планових вимог, а з
другого - приймати нові плани (не повторюючи програмні положення),
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Уряд. кур'єр. - 2009. - 11 лип. - С. 10-18.
Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки [Текст] : Закон України від 24.06.2004 р. № 1869-УІ
// Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 46. - Ст. 512.
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при необхідності вносити в них зміни, доповнення та оперативно ви¬
рішувати інші ситуаційні питання. Тому знаходитися в одному доку¬
менті вони не можуть.
На підтримку цієї думки наведемо лише один - уже згадуваний приклад законотворчості у сфері запобігання.
11 червня 2009 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін
до Закону України "Про загальнодержавну програму реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"»,
яким затверджена нова «Загальнодержавна програма реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» .
Зрозуміло, що до кримінологічного планування і програмування вона
безпосереднього відношення не має, але привертає до себе увагу струк¬
тура цієї програми, яка складається з декількох частин. Перша частина
(її умовно можна назвати загальною) містить інформаційно-вихідні
дані, концептуальні положення, систематизовану характеристику цілей,
завдань і основних орієнтирів програмної діяльності, організаційноресурсне забезпечення, форми поточного моніторингу і контролю,
як-от: І. Сучасний стан житлово-комунального господарства; ІІ. Мета
програми та шляхи реформування ЖКГ; ІІІ. Основні завдання про
грами та засоби, необхідні для їх виконання; IV. Інституціональне за
безпечення виконання завдань програми; V. Нормативно-правове та
науково-технічне забезпечення виконання завдань програми; V I Ор¬
ганізаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання за¬
вдань програми; V!!. Фінансове забезпечення виконання завдань про
грами; VІІІ. Очікувані результати. Ця частина програми - з певними
змістовними відмінами - по суті відтворює аналогічну частину Загаль¬
нодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки . Так буде і надалі при затвердженні
наступних таких програм. Але ж це зайві витрати часу, коштів, а врештірешт це веде до плутанини, формалізму і невиконання директивних
приписів програм.
Друга частина розглядуваної програми (назвемо її особливою час¬
тиною) складається з додатків (№ 1, № 2, № 3, № 4) до Загальнодер1
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Голос України. - 2009. - 11 черв.
Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки [Текст] : Закон України від 24.06.2004 р. № 1869ЛТ
// Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 46. - Ст. 512.
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жавної програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки, кожен з яких має назву, що відповідає
назві виду ресурсного забезпечення виконання програми, а саме: інституціонального та організаційного, нормативно-правового та науковотехнічного, фінансового та ін. Далі послідовно вказуються наймену¬
вання основних завдань програми (підрозділ ІІІ) і комплекс заходів їх
виконання, строки виконання і відповідальні суб' єкти щодо їх реалі¬
зації. Тобто «додатки» - це конкретизуючий основні завдання про¬
грами план заходів. Виходить, що один Закон по суті містить два
важливих документи - програму і план (додатки), що, на наш погляд,
протирічить принципу розподілу функцій законодавчої і виконавчої
влади. Тим більш що суб' єкти виконавчої влади, скажімо, Кабінет
Міністрів України, навіть своїми розпорядженнями приймає для ви¬
конання приписів тих чи інших законів, які виступають у даному
контексті як програмні директиви, окремі плани заходів. Наприклад,
План заходів з проведення роз'яснювальної роботи з питань застосу¬
вання основних норм Закону України «Про засади запобігання та
протидії корупції», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2009 р. № 1686-р «Про затвердження плану за¬
ходів з проведення роз' яснювальної роботи з питань застосування
основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії
корупції"» . Цей план, до речі, короткостроковий, дія його розрахована
всього на 2010 р., але подібні плани, не зачіпаючи основних положень
Закону, можливо затверджувати щорічно (і на більший строк, залежно
від ситуації в країні), чим активізується, координується робота відпо¬
відних суб' єктів щодо виконання програмних положень зазначеного
Закону.
Тому ми ще раз наполягаємо, що з метою вдосконалення юридич¬
ної техніки програмування і планування Програма запобігання зло¬
чинності в Україні повинна бути Законом України без усіляких додат¬
ків у вигляді плану заходів. Що стосується нормативної визначеності
плану заходів, повторюємо ще раз, то їх доцільно затверджувати по¬
становою Кабінету Міністрів України, який розробляє такий план (не
виключено, що і замовляє таку розробку) і відповідає за його виконан¬
ня перед Верховною Радою України.
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Уряд. кур'єр. - 2009. - 17 лют. - С. 19.

4.2. Структура Державного плану заходів реалізації стратегій

Така пропозиція нібито суперечить статтям Закону України «Про
державні цільові програми» від 18 березня 2004 р., який наводився ра
ніше . Але у зв'язку з цим виникає потреба ще раз звернутися до деяких
його положень, які, на наш погляд, не відповідають сучасним реаліям.
По-перше, цей Закон і конкретизуюча його постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розроблення та виконання держав¬
них цільових програм» від 31 січня 2007 р. № 106 не відокремлюють
програму і план, а розглядають їх як один документ під назвою «Про¬
грама», хоча і з додатком, що містить заходи, який іменується «План
заходів». По-друге, відповідно до статей 1 і 3 наведеного Закону держав¬
ні цільові програми поділяються на загальнодержавні та інші. Загально¬
державні програми - це програми, які охоплюють усю територію дер¬
жави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період ви¬
конання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої
влади. Такими є загальнодержавні програми економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля (ст. 1 Закону). Інші - програми, метою яких є розв' язання про¬
блем окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних
одиниць, що потребують державної підтримки (ст. 1 Закону). До цих «ін¬
ших» програм законодавець відніс оборонні, що розробляються з метою
посилення обороноздатності держави; наукові, що забезпечують виконан¬
ня фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і тех¬
нічних наук; правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної
діяльності, боротьби зі злочинністю та державної безпеки (ст. 3 Закону).
1

4.2. Структура Державного плану
заходів реалізації стратегій
Структура (лат. structura) - взаєморозташування і зв'язок складових
частин у складі чого-небудь ; будова (взаємне розташування частин
у складі чого-небудь); структура, побудова; організація ( підкреслюєть2

1

Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. №№ 1621-ІЛ^
// Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
Словарь иностранных слов [Текст] / под ред. И. В. Лехина, С. М. Локшиной,
Ф. Н. Петрова и др. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Сов. энцикл., 1964. - С. 618.
2
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ся взаємозалежність, взаємообумовленість компонентів усередині
певного цілого) .
Тобто структура - це об' єктивно (природно) існуюча будова чогонебудь, що ми спостерігаємо, або суб'єктивно створена цільова кон¬
струкція, в якій певним чином розташовані окремі компоненти, уна¬
слідок чого вона розглядається нами як ціле.
Про ці положення доводиться нагадувати, бо структура - не кон¬
гломерат будь-яких випадкових компонентів, а логічна їх побудова, що
потребує додержання відповідних вимог до їх змістовного формулю¬
вання і наступного належного розміщення.
Отже, державний план заходів запобігання злочинності в Україні
повинен будуватися за певними нормативно розробленими показника¬
ми і схемами (можливі деякі відхилення) та з дотриманням криміно¬
логічних вимог.
Як такого, окремого державного плану заходів запобігання зло¬
чинності в Україні немає. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про
державні цільові програми» від 18 березня 2004 р. державна цільова
програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань органами
державної влади, а також виконавцями, передбаченими цією програ¬
мою. Державний замовник самостійно здійснює заходи і завдання,
передбачені державною цільовою програмою, або за необхідності
укладає договір (контракт) у порядку, встановленому законодавством.
Виконавцями державної цільової програми можуть бути підприємства,
установи та організації незалежно від форм власності, що визначаєть¬
ся державним замовником для виконання заходів і завдань програми
на конкурсних засадах.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження По¬
рядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31
січня 2007 р. № 106 передбачені зразки додатків до програми. Одним
із таких додатків є Додаток 2 «Завдання і заходи з виконання Держав¬
ної цільової програми» (далі її назва). Завдання з виконання програми
формулюються зараз у її головній частині - преамбулі. Так, у минулій
1

2

1

Словник синонімів української мови [Текст] : у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк,
С. І. Головащук та ін. - К. : Наук. думка, 2001. - Т. 1. - С. 99.
Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
2
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Комплексній програмі профілактики правопорушень на 2007-2009
роки вони (ці завдання) перераховані у підрозділі «Основні завдання
програми» (наведені нами вище у монографії). Як сказано у п. 28 По
рядку розроблення та виконання державних цільових програм (далі Порядок), перелік завдань і заходів формується відповідно до
виробничо-господарських, організаційно-правових, соціальноекономічних, екологічних вимог. Під час визначення завдань і заходів
слід дотримуватися таких принципів:
- взаємозв'язаність;
- повнота охоплення проблеми;
- логічність викладу;
- відсутність суперечності і повторів.
Державний замовник готує пропозиції щодо включення визначених
заходів програми до відповідних бюджетних програм .
Згідно з Додатком 2 до «Порядку _ » завдання і заходи з виконання
Державної цільової програми (назва програми) розробляються за такою
схемою.
1

Завдання і заходи з виконання
(найменування Державної програми)
Найме- Головний Джерела
нування
розпофінансузаходу
рядник вання (дер¬
бюджетжавний,
За роками
них комісцевий
штів
бюджет,
20_ 20_ 20_
інші)

Значення показника

усього

Найме Найме
нування нування
завдання показ
ників

Пояснимо назву і зміст граф.
Найменування завдань - визначений, спланований напрям або об¬
сяг діяльності.
1

Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на
2007-2009 роки [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767
// Офіц. вісн. України. - 2007. - № 8. - Ст. 313.
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Найменування показника - кількісний та якісний стан речей, явищ,
процесів.
Значення показника - поетапне поступове зниження або покращен¬
ня кількісних та якісних даних речей, явищ, процесів.
Найменування заходу - вид діяльності, спрямований на позитивні
зміни вищезазначених показників.
Головний розпорядник бюджетних коштів - міністерство, установа,
підприємства, організація та ін., що забезпечує використання фінансо¬
вих, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.
Джерела фінансування - детальний розрахунок необхідних обсягів
фінансування заходів програми з різних джерел із розподілом за роками.
Наведена схема не враховує, на наш погляд, специфіку завдань
і заходів програми запобігання злочинності, коли, по-перше, не указу¬
ються відповідальні за їх виконання і, по-друге, буває складно визна¬
чити, наприклад, найменування показника або значення показника.
Скажімо, таке завдання, як «удосконалення нормативно-правової бази
з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень»
(Додаток до Комплексної програми профілактики правопорушень на
2007-2009 роки), викликає труднощі у його формалізації за графами
«найменування показників» і «значення показників». А це важливо,
оскільки ці графи зобов'язують чітко визначити прогнозовану динамі¬
ку результатів запобіжної діяльності. Тому необхідно вдосконалювати
саме формулювання завдань і заходів.
Практика розробки програм, планів іде шляхом спрощення норма¬
тивної схеми. Особливо це стосується комплексного планування запо¬
бігання злочинності.
Звернемося до схеми запобіжних заходів, що є додатком до Про¬
грами на 2007-2009 роки.
Отже, сучасна структура плану складається за даною спрощеною
схемою: вказуються завдання, визначені у конкретній програмі, і роз¬
робляються адекватні їм заходи; визначаються відповідальні за їх ви¬
конання та строки виконання; орієнтований обсяг фінансування по
роках. Думається, що у подальшому при складанні державних і регіо¬
нальних (міських, сільських) планів слід використовувати і норматив¬
ну, і цю спрощену схему планування заходів. Там, де є можливість
формалізувати найменування показника і значення показника, треба
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Додаток до Програми
ЗАХОДИ
з профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
Завдання,
визначені програмою

1. Удосконалення
нормативно-правової
бази з питань право
охоронної діяльності
та профілактики пра
вопорушень

Найменування
заходу

Розроблення
проектів законів
України:
Про профілакти
ку злочинів

Про безоплатну
правову допо
могу

Відповідальні
за виконання

МВС, Ген.
прокуратура
України, СБУ,
Державна
податкова ад
міністрація,
Держмитслужба, Держприкорд.
служба
Мін'юст,
МВС

Строк
вико
нання

20072009
роки

20072008
роки

Орієн
тований
обсяг
фінан
сування,
млн
грн

У тому числі
за роками
2007

2008

2009
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застосовувати відповідні графи схеми № 1, а де така можливість від
сутня, - компоненти схеми № 2. Наприклад, стосовно заходів забез¬
печення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних
громадян і безпритульних дітей; запобігання злочинності неповно¬
літніх; запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людь¬
ми тощо - схема № 1. Якщо заходи формалізації не підлягають - схема
№ 2. Але слід зауважити, що, як би там не було, формулювання заходів
з дотриманням кримінологічних вимог, про які мова піде надалі, справа не проста і потребує належних знань, професійної майстернос¬
ті, навичок, відповідальності.

^^^^н

4.3. Вимоги д о формування завдань
і заходів стратегій запобігання
злочинності

Як зазначалось у попередніх розділах монографії, кримінологічне
планування, що є складовою частиною соціально-економічного пла¬
нування, - це основана на прогнозі розробка обов'язкових для вико¬
нання всіма державними і громадськими суб' єктами запобігання зло¬
чинності різних за природою, галуззю знань, силою впливу та резуль¬
тативністю приписів (заходів), спрямованих на позитивну для суспіль¬
ства зміну кількісно-якісних показників злочинності .
Ефективність планування залежить від деяких попередніх вимог,
що ставляться до нього. Вимога - те, чим звичайно керуються у праці,
поведінці; засада, норма, припис, принцип. Планування має бути:
- таким, що випливає з чинних нормативно-правових актів: Закону
України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р., по¬
станови Кабінету Міністрів України «Про порядок розроблення та
виконання державних цільових програм» від 31 січня 2007 р. та реко¬
мендацій щодо вдосконалення законодавчої бази;
- актуальним, відповідати пріоритетним напрямам у протидії зло¬
чинності, позбавленим декларативності, вульгаризаторства, «прожек¬
терства»;
1

1

Голіна, В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) [Текст] : навч. посіб. /
В. В. Голіна. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - С. 97.
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- несуперечливим, його основні частини повинні бути узгоджені
одна з одною;
- принципово виваженим, тобто побудованим на кримінологічних
вимогах (принципах);
- основаним на кримінологічній інформації (повнота, достовір¬
ність, своєчасність, доступність тощо);
- ресурсно забезпеченим;
- таким, що містить у собі різні форми координації всієї системи
запобіжної діяльності;
- таким, яке передбачає дієвий контроль за виконанням запланованих
завдань і заходів та неупереджену оцінку отриманих результатів .
Принципи й вимоги, якими повинні керуватися розробники завдань
програми і заходів плану, потребують від них не поверхових популіст¬
ських знань, а інформаційно-аналітичних даних соціологічного, кри¬
мінологічного, психологічного, правового, біологічного, педагогічно¬
го, економічного та іншого характеру, вміння інтерпретувати з позиції
кримінологічної науки результати комплексних досліджень у цих сфе¬
рах, прогнозувати розвиток подій, оцінювати отримані позитивні і не¬
гативні наслідки впроваджених заходів, бути ознайомленим з досвідом
запобігання злочинності в зарубіжних країнах і вміло, з урахуванням
напряму думок, навичок та духовних настанов членів суспільства,
соціально-психологічного клімату (ментальності), його використову¬
вати в нашій країні. Планування заходів запобігання злочинності на
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях має здійсню¬
ватися фахівцями-кримінологами, оскільки вони, як вчені і практики,
зобов' язані відслідковувати новітні технології протидії злочинності та
її найбільш соціально небезпечним проявам. Таких фахівців за спеці¬
альною програмою може готувати, наприклад, Інститут підвищення
кваліфікації Національного університету «Юридична академія Украї¬
ни імені Ярослава Мудрого». Головне, щоб підготовку таких фахівців
спонукала практика протидії злочинності.
Отже, принципами програмування й подальшого планування запо¬
бігання злочинності є: професіоналізм; комплексність; наукова об
ґрунтованість, що базується на наукових дослідженнях і кримінологіч1

1

Даньшин, І. М. Кримінологічне планування заходів протидії злочинності та її
прогнозування [Текст] / І. М. Даньшин // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2004. Вип. 4. - С. 146.
167

Розділ 4. Державний

план заходів стратегій запобігання злочинності в Україні

ній експертизі значущих законопроектів; спрямованість на найбільш
суспільно небезпечні прояви злочинності; прикладний характер мето¬
дик запобігання, що передбачає максимальну конкретизацію заходів
та їх реальність здійснення й отримання певного результату; прогре¬
сивність - використання передового світового досвіду у протидії зло¬
чинності та впровадження наукових і технічних новинок; суб'єктна,
строкова, ресурсна визначеність і достатність для досягнення запо¬
біжних цілей; об' єктивний зовнішній контроль.
Що стосується безпосередньо заходів запобігання злочинності, то
при їх розробці і формуванні слід дотримуватися таких вимог, як: гу¬
манізм, законність, обґрунтованість, економічна доцільність, радикаль¬
ність, науковість і прогресивність, комплексність і диференціація,
реальність, конкретність, послідовність.
Гуманізм заходів запобігання злочинності виявляється перш за все
в тому, що не можуть бути застосовані такі приписи, 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 деформації моральних рис особистос¬
ті і деструктивної людської поведінки. Гуманність передбачає й те, що
запобіжні заходи стосовно криміногенних осіб не повинні без потреби
зачіпати інтереси інших людей (членів сім'ї, родичів та ін.).
Разом із тим при розробці заходів обов'язково враховуються права,
свободи та законні інтереси потерпілих від злочинів.
Законність як принцип підкреслює, що система заходів запобіган
ня злочинності ґрунтується на правовій основі. Інакше кажучи, заходи
запобігання злочинним проявам змістовно формулюються таким чи¬
ном, щоб не протирічити законові, справедливості. Законність як
головний принцип правової держави перш за все передбачає внормованість усіх аспектів запобіжної діяльності та суворе дотримання
Конституції України, норм закону суб' єктами запобігання злочиннос¬
ті. І як би не принадно було в деяких випадках законність підмінити
доцільністю, треба завжди пам' ятати про те, що найвищою мірою до¬
цільності є законність.
Обґрунтованість полягає в тому, що розробляти й реалізовувати
необхідно тільки ті заходи запобігання, які спираються на доскональ168
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ну кримінологічну інформацію про кримінологічні об'єкти й за допо
могою яких держава і суспільство спроможні вплив таких об'єктів
обмежити, усунути, запобігти йому. Ця вимога зобов'язує суб'єктів
розробки і реалізації заходів запобігання злочинності піклуватися про
певну й усебічну кримінологічну інформацію стосовно стану злочин¬
ності, оточуючого середовища, ресурсного забезпечення, оцінки рані¬
ше проведених запобіжних заходів. Не може бути визнана обґрунто¬
ваною запобіжна позиція, яка виходить із припущень.
Економічна доцільність передбачає відносну простоту і вигідність
заходів у порівнянні з прогнозованими результатами і можливими по¬
бічними наслідками. Проте економічний раціоналізм зовсім не зво¬
диться до мінімальних витрат на запобігання злочинності. Такі витра
ти мають бути реальними і достатніми. Є ще один аспект цієї вимоги.
Очікуваний виграш від вжиття тих чи інших заходів не повинен обер¬
татися для держави та суспільства програшем. Наприклад, заходи зі
зменшення майнового розшарування в суспільстві, запровадження
програми «висвітлення» так званого «сірого» сектору тіньової еконо¬
міки (легалізація тіньових капіталів некримінального походження)
тощо - усе це економічно виправдано, оскільки реалізація державних
заходів у будь-якому разі позитивно позначиться на зменшенні зло¬
чинних проявів.
Радикальність як принцип зобов'язує до розроблення суб'єктами
запобігання злочинності заходів не поверхневого і компанійського короткочасового характеру, а таких, що сприяли б (в ідеалі) докорінній
ліквідації тих явищ й процесів, які породжують злочинність або спри¬
яють її злочинним проявам (кримінологічні об'єкти). Радикальність не
виключає, а, навпаки, припускає необхідність заходів для усунення
окремих частково криміногенних об' єктів, проте вони повинні зна¬
ходитися 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 і запобігання злочинним проявам. Наприклад, ви¬
користання електронного спостереження, приладів зовнішнього спо169
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стереження, базових технологій електронного документообігу тощо,
а більш коротко: комп 'ютерної технології - проти корупції. Як відмі¬
чається в літературних джерелах, науковість планування означає, поперше, необхідність залучення до розробки програм, завдань, заходів
учених; по-друге, достатньо високу управлінську культуру безпосеред¬
ніх розробників: ознайомлення їх з відповідною літературою, основ¬
ними доктринами, підходами, процедурами, прийомами тощо . Аналіз
вітчизняних програмних документів державного і регіонального рівнів
у сфері запобігання злочинності свідчить про невідповідність кваліфі¬
кації розробників комплексному характеру програми запобігання зло¬
чинності. Колективи розробників проектів зазначених документів
складалися на одну третину з працівників правоохоронних органів
(понад 60 % з них становили працівники внутрішніх справ) і на чверть
із вчених у галузі кримінального права або процесу, що, природно, не
могло не позначитися на очевидній орієнтації цих документів на пере¬
важне використання в програмах репресивних заходів й одночасне
нехтування іншими заходами запобігання злочинності. За свідченням
М. М. Клюєва, практично жодна з вивчених ним програм не розробля¬
лася за участю вчених у галузі цивільного, адміністративного, фінан¬
сового, банківського, підприємницького права, фахівців в області ад¬
вокатури і судових працівників (останні лише візували проект, прак¬
тично не вносячи жодних змін або доповнень у відповідні проекти) .
Нашими дослідженнями це підтверджується.
Комплексність і диференціація заходів запобігання злочинності
означає підхід до них як до єдиної системи. Комплекс (лат. еотріехш) зв'язок, сполучення; сукупність речей чи явищ, які складають одне
ціле , тобто складне ціле, пов'язане із загальним призначенням. Комп¬
лексність - багатоаспектний термін, який вживається для створення
складних кримінологічних понять: комплексність планування запобі¬
гання злочинності; комплексний підхід до розробки завдань і заходів
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запобіжного впливу; комплексність самих цих заходів та суб' єктів їх
виконання та ін.
Комплексність кримінологічного планування забезпечується учас¬
тю у підготовці і реалізації програми (планів) усіх суб'єктів, їх взаємо¬
дією, а також узгодженістю планів різних рівнів (державного, регіо¬
нальних, місцевих тощо).
Комплексний підхід до розробки завдань і заходів запобіжного впли¬
ву обумовлений перш за все складним комплексом негативних явищ
і процесів, які породжують злочинність чи сприяють їй, створюють
криміногенний потенціал у суспільстві та конкретні для його проявів
життєві ситуації. Крім того, комплексність завдань і заходів є оптималь¬
ною організаційно-управлінською основою запобіжної діяльності.
Комплексність заходів та суб' єктів їх виконання потребує окрес¬
лення сфери і форми конкретних дій кожного суб'єкта з урахуванням
його функціональних можливостей і ресурсів.
Диференціація необхідна для визначення специфіки заходів кри¬
мінологічної профілактики, відвернення і припинення злочинів.
Отже, 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 диферен¬
ціації дій кожного суб' єкта і координації (наприклад, при розробці
заходів запобігання алкоголізму, наркоманії, сімейному насильству,
бездоглядності дітей, віктимізації та ін.).
Реальність - це принцип, урахування якого при запобіганні зло¬
чинності дозволяє, по-перше, розробляти економічно і політично до¬
цільні запобіжні заходи при наявному ресурсному забезпеченні у пев¬
них умовах міста, часу та інших обставин; по-друге, брати до уваги
фактичні запобіжні можливості суб'єктів; по-третє, співвідносити по¬
бічні економічні та соціальні явища від реалізації заходів з очікувани¬
ми наслідками. Отже, принцип реальності гарантує дійсну можливість
і здійсненність заходів, попереджає про неприпустимість волюнтариз¬
му в кримінології.
Конкретність заходів знаходить своє відбиття в їх спрямованості
на криміногенні об' єкти й у певному змісті, зумовленому особливос¬
тями (специфікою) усунення таких об'єктів, максимальній словесній
визначеності заходів, професійній їх сформульованості, цілеспрямо171
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ваності, наявності суб'єктивної «прив'язки». Абстрактність, деклара
тивність, «плакатність» заходів типу «підвищити рівень», «підняти
виховну роботу або матеріальний рівень», «зменшити майнове роз
шарування у суспільстві», «усунути причини й умови злочинності»
тощо дискредитують саму ідею запобігання злочинності, а заходи
роблять практично формальними, безпредметними, далекими від ви
конання і можливості його проконтролювати. Конкретність заходів альфа і омега запобігання злочинності та її проявів, пряма вказівка на
те, що і як робити, за що відповідати, які здійснювати форми контролю.
Змістовна конкретність заходів дозволяє їх коректувати у процесі
впровадження, сприяє вирішенню питань координації дій суб'єктів
запобігання злочинності.
Послідовність кримінологічного планування досягається за раху
нок попереднього досвіду планування: план повинен ураховувати ре
зультати виконання раніш запланованих заходів, об'єктивно їх оцінити;
включати до себе ті заходи, здійснення яких доцільно продовжувати
у наступному періоді і не цуратися повтору; бути узгодженим із тими
заходами, котрі передбачені іншими планами і програмами . Упрова¬
дження цього принципу щодо кримінологічного планування гарантує
виведення програми і планів запобігання злочинності зі сфери полі¬
тичних маніпуляцій в область соціальних реформувань. Плани запо¬
бігання злочинності не повинні залежати від зміни «забарвлення»
влади, коли відкидаються при цьому позитивні напрацювання і при¬
пиняється здійснення раніш прийнятих рішень, проектів законів, по¬
станов та ін.
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Розділ 5
Регіональне (місцеве)
планування заходів
запобігання злочинності:
поняття, особливості
та перспективи
5.1. Поняття та специфіка
регіонального планування
У попередніх підрозділах цієї праці вже частково розглядались
питання, присвячені плануванню й програмуванню запобігання зло¬
чинності, змісту такої діяльності, деякі точки зору науковців, які зай¬
мались розробкою даної проблематики, тощо. Однак для того, щоб
з' ясувати сутність діяльності відповідних суб' єктів протидії злочин¬
ності та її проявам, проаналізувати й узагальнити сучасну вітчизняну
практику планування заходів щодо запобігання кримінальній актив¬
ності певної частини українського суспільства, а тим більше - запро¬
понувати нову модель чи доктрину комплексного планування запо¬
біжної діяльності в Україні, ураховуючи останні зміни кількісноякісних показників злочинності, необхідно визначитись із самим по¬
няттям, про яке йдеться.
Окреслення особливостей реалізації заходів різними суб' єктами
запобіжної діяльності щодо перешкоджання вчиненню різних злочинів
та усуненню негативних соціальних явищ, що мають місце в нашому
суспільстві, а також виділення особливостей та вимог, яким повинна,
з нашого погляду, відповідати ця робота, і є відправним моментом
науково-практичного завдання, що стоїть перед нами.
Узагалі у теорії засади кримінологічного планування розроблялися
ще у 70-80-х рр. ХХ ст. радянськими вченими. Одні з них розглядали
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таку діяльність під кутом аналізу методологічних проблем соціально
го планування запобігання злочинності . Були спроби розробки
програмно-цільового підходу щодо планування запобігання злочин
ності . Деякими науковцями пропонувалось, окрім іншого, використо¬
вувати кримінологічні прогнози у плануванні запобігання злочиннос¬
ті тощо .
Як бачимо, розробки цих та інших учених, які займались пробле
мою планування протидії злочинності та її видам, лягли в основу су
часної державної та регіональної практики планування заходів щодо
перешкоджання вчиненню різних груп злочинів. Це стосується й основ
них вимог, яким повинне відповідати планування, і її суб'єктів, об'єктів
запобіжного впливу, кінцевої мети тощо.
Нагадуємо ще раз, що взагалі слово «планування» означає зазда¬
легідь намічений порядок дій та оптимальний розподіл ресурсів, необ¬
хідних для досягнення поставленої мети. Слово «план» (від лат.
planum) - це площина, рівне місце. Спочатку цей термін використову
вався на позначення креслення (рисунка), що характеризує певну ді
лянку в масштабі площини. Потім його стали застосовувати для визна¬
чення (опису) проектів, реалізація яких передбачає систему взаємо¬
зв'язаних завдань, показників та розрахунків .
Слово «регіональний» походить від слова «регіон», що означає
певну територіальну одиницю (район, область), що вирізняється
з-поміж інших таких же одиниць специфічними рисами .
1
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Орехов, В. В. Социальное планирование и проблемы предупреждения преступ
ности [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Орехов. - Л., 1982. 45 с.
Олейник, О. М. Планирование предупреждения преступности (программноцелевой подход) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Олей
ник. - М., 1982. - 24 с.
Солопанов, Ю. В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы
с преступностью [Текст] : лекция / Ю. В. Солопанов. - М. : МВШМ МВД СССР,
1983. - С. 33-35; Жалинский, А. Э. Актуальные проблемы прогнозирования процес
сов борьбы с преступностью [Текст] / А. Э. Жалинский // Методология и методика
прогнозирования в сфере борьбы с преступностью / отв. ред. К. Е. Игошев. - М. : Акад.
МВД СССР, 1989. - С. 32-33.
Див.: Планування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.
org/wiki/ Планування. - Заголовок з екрана.
Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)
[Текст] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - С. 1206.
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Таким чином, буквально термін «регіональне планування» означає
намічений порядок дій та оптимальний розподіл ресурсів, необхідних
для досягнення поставленої мети в межах певної територіальної оди¬
ниці. Зазначений термін часто застосовується у теорії кримінологами,
а також у практичній діяльності правоохоронних органів з приводу
розробки та реалізації заходів запобігання злочинності, її видам (гру¬
пам) та окремим появам, що відображаються у певних документах, які
часто мають назву «Комплексні плани (програми) запобігання (про¬
філактики) злочинності».
У загальних рисах кримінологічне планування як різновид соціаль¬
ного планування є діяльністю у сфері запобігання злочинності, що
спрямована на визначення характеру і змісту запобіжних заходів, по¬
слідовності та строків їх використання. Тобто це діяльність з підготов¬
ки, складання і затвердження планів та програм, спрямованих на запо¬
бігання злочинності, та їх реалізації. Разом із тим це одна із форм ко ординації запобіжної діяльності в межах держави та її окремих регіо¬
нів, у якій знаходить своє реальне відбиття кримінологічна політика
держави. Передумовою кримінологічного планування має бути кримі¬
нологічний прогноз .
На нашу думку, ґрунтуючись на аналізі та узагальненні практики
розробки та реалізації обласних та міських програм запобігання зло¬
чинності (підрозділ 4.1), а також виходячи із вищесказаного, регіональ¬
не планування заходів запобігання злочинності в Україні можна визна¬
чити як діяльність щодо розробки, прийняття, здійснення та оцінки
результатів виконання заходів комплексних планів, в якій беруть участь
регіональні органи державної влади і органи місцевого самоврядуван¬
ня та інші органи й установи, реалізуючи кримінологічну функцію
своєї роботи, спрямованої на запобігання злочинності та її проявам
у конкретній області за визначений період часу.
Як і будь-яка діяльність, указаний напрям роботи регіональних
(місцевих) органів державної влади й органів місцевого самоврядуван¬
ня має свої особливості, оскільки вони пов'язані із специфічною ро¬
ботою у сфері запобігання злочинності. Отже, виділимо особливості
регіонального планування запобігання злочинності в нашій країні.
1

1

Див.: Кримінологія: Загальна та Особлива частини [Текст] : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. - 2-ге вид., переробл.
і доп. - Х. : Право, 2009. - С. 85.
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1. На нашу думку, в Україні повинно існувати кілька планових до¬
кументів у сфері запобігання злочинності - державний план та регіо¬
нальні плани, що здійснюватимуться на підставі та у межах загальних
завдань, визначених у загальнореспубліканському документі. У свою
чергу, державне та регіональне планування слід здійснювати згідно із
директивними та стратегічними завданнями, що будуть міститися у дов¬
гостроковій державній програмі стратегій запобігання злочинності.
До речі, в Україні починаючи із 1993 р. склалася усталена практи¬
ка розробки кількох програмних документів у зазначеній царині Комплексна державна програма (як показує практика, має різні назви)
та регіональні програми. І ці програми, як вже наголошувалось, прий¬
маються та затверджуються місцевими органами влади переважно до
прийняття загальнодержавної комплексної програми.
Загалом законодавчо це врегульовано. Так, ст. 12 Закону України
«Про державні цільові програми» передбачає можливість внесення
змін до регіональних планів запобігання злочинності (у Законі вони
визначаються як програми правоохоронної спрямованості) у разі вклю¬
чення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань; уточ¬
нення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців,
строків виконання програми та окремих заходів і завдань; виключення
із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо яких визна¬
но недоцільним подальше продовження робіт тощо . Однак, за логікою,
регіональні плани повинні прийматись лише після затвердження дер¬
жавного плану запобігання злочинності, оскільки це сприяло б ефек¬
тивності регіонального планування.
Практика, за якою розробка обласних та міських документів у ца¬
рині протидії злочинності передує затвердженню державної програми,
є доволі звиклою та вкоріненою у діяльності державних замовників,
що іноді суперечить навіть відповідним імперативним рішенням вищих
органів державної влади (не без рекомендацій науковців). Наприклад,
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня
2009 р. «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності
органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»
зобов'язало, окрім іншого:
1

1

Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
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- схвалити до 1 грудня 2009 р. концепцію державної програми про¬
філактики правопорушень на 2010-2015 роки;
- розробити та подати до Верховної Ради України в установленому
порядку проект загальнодержавної програми запобігання злочинам;
- Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити
у тримісячний строк (тобто після прийняття загальнодержавної про¬
грами) за участю правоохоронних органів, органів місцевого само¬
врядування, громадськості, розробити регіональні програми профілак¬
тики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених
неповнолітніми .
Пройшло майже два роки після опублікування вказаного рішення,
а в Україні, незважаючи на рекомендації наукової спільноти та прямих
указівок РНБО України, відсутній чинний державний план запобіган¬
ня злочинності (є лише затверджена концепція та проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми
профілактики правопорушень до 2015 року») та розроблено регіональ¬
ні плани лише у частині областей України.
Такий стан справ можна пояснити, на нашу думку, таким:
- регіональні плани запобігання злочинності розроблюються та
затверджуються оперативніше внаслідок відсутності такої публічнос¬
ті даного процесу, що існує під час прийняття та обговорення загально¬
державного плану;
- на місцях є менше бюрократичних перешкод, що заважають
здійсненню регіонального планування;
- не останнє місце займає питання фінансового та ресурсного за¬
безпечення виконання заходів планів, яке у регіонах вирішується про¬
стіше, оскільки фінансування здійснюється виключно із місцевого
бюджету, на відміну від державного плану, де обсяг коштів є набагато
соліднішим, а процес розподілу та контролю витрат головними розпо¬
рядниками плану - складнішим тощо.
Отже, суб' єкти розробки та затвердження регіональних програм
запобігання злочинності мають уяснити просту істину, без якої фак1

1

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року
«Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади
у протидії злочинним проявам та корупції» [Текст] : Указ Президента України від
27.10.2009 р. № 870/2009 // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 83. - Ст. 2809.
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тично неможливе ефективне виконання заходів цих документів: ре¬
гіональні плани повинні прийматись лише після затвердження дер¬
жавного плану запобігання злочинності; в ідеалі цей процес має
здійснюватись за 3-4 місяці, щоб у регіонів був час для правильної
та публічної організації процесу затвердження свого плану; розроб¬
ники державного плану, у свою чергу, повинні зрозуміти, що най¬
менші зволікання з оцінкою старого та прийняттям нового держав¬
ного плану запобігання злочинності заважатимуть протидії різним
видам злочинності в областях та містах країни, що є безперервною
та координованою діяльністю.
2. Наступна особливість здійснення регіонального планування за¬
побіжної діяльності стосується назви документів у зазначеній царині.
По-перше, слід відзначити, що назви всіх обласних програм не є то¬
тожними. Більше того, вони не кореспондуються із назвою основної
державної комплексної програми.
По-друге, згідно із положеннями вже згаданого Закону України
«Про державні цільові програми» вони хоча і відносяться до однієї
з восьми груп цільових програм під назвою «правоохоронні, спрямо¬
вані на забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби із злочин¬
ністю та державної безпеки», однак у ст. 1 цього ж нормативноправового акта віднесені до «інших програм, метою яких є розв' язання
окремих проблем... адміністративно-територіальних одиниць, що по
требують державної підтримки» . Тобто це ще раз звертає на себе
увагу та доводить «інший», «другорядний» характер регіональних
планів запобігання злочинності та завдань, що стоять перед ними. До
речі, на цьому вже нами наголошувалось у попередніх публікаціях .
У ст. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від
31 січня 2007 р. № 106 деталізовано, що назва програми повинна бути
лаконічна, відображати мету програми і містити, окрім іншого, слова
«правоохоронна» або «регіональна» відповідно до спрямування про1

2
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Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
Голіна, В. В. Проблеми кримінологічного планування запобігання злочинності
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грами . Таким шляхом пішли деякі регіони (наприклад, Регіональна
цільова програма профілактики злочинності на 2011-2015 роки ІваноФранківської області). Іншими словами, усе перелічене демонструє
невідповідність назв чинних та тих, строк яких уже закінчився, програм
вимогам, що зазначені у нормативно-правових актах.
На нашу думку, назви всіх регіональних програм необхідно уніфі¬
кувати та узгодити із відповідними законодавчими нормами - це один
із перших кроків у вдосконаленні регіонального планування.
3. Специфічність даної діяльності полягає також і в самому по¬
рядку прийняття й затвердження цих документів. Вищевказані Закон
та постанова Кабміну роз'яснюють процес прийняття як державної,
так і регіональних планів. Зокрема, у ст. 5 Закону України «Про дер¬
жавні цільові програми» серед основних стадій розроблення державної
та інших (у сфері правоохоронної діяльності) програм виділено:
- ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське
обговорення концепції програми (ініціаторами можуть бути, окрім
іншого, обласні держадміністрації);
- схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо роз¬
роблення проекту програми, визначення державного замовника та
строків її розроблення;
- розроблення проекту програми - визначення заходів і завдань,
що пропонуються для включення до неї, а також обсягів і джерел фі¬
нансування;
- державна експертиза проекту програми;
- погодження та затвердження програми;
- проведення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань
програми.
У цій постанові Кабміну у статтях 21 і 22 відзначено, що держав¬
ними замовниками програми можуть бути, окрім інших органів, об¬
ласні держадміністрації, які призначають керівника програми, яким
можуть бути керівники облдержадміністрацій. Таким чином, реально
облдержадміністрація поєднує у собі функції ініціатора, державного
замовника і, як показав аналіз самих обласних програм, основного
виконавця. На нашу думку, цього не повинно бути.
1

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових про
грам [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіц. вісн.
України. - 2007. - № 8. - Ст. 313.
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Аналіз змісту положень про діяльність відповідних структурних
підрозділів облдержадміністрацій України показує, що нормативно
вони мають право і навіть несуть обов' язок щодо здійснення заходів
регіонального планування. Так, Положення про Головне управління
по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборон¬
ної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміні¬
страції передбачає «вивчення та аналіз здійснення правоохоронними
органами, органами юстиції та місцевими органами виконавчої влади
заходів щодо реалізації державних та обласних програм профілактики
і боротьби із злочинністю, правової освіти населення сприяє здійснен¬
ню ними заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського
порядку, боротьби із злочинністю...» .
Отже, ми бачимо, що левова частка роботи щодо розробки та здійс¬
нення регіональних планів запобігання злочинності лежить на обл¬
держадміністраціях. Положення їх структурних підрозділів, відпові¬
дальних за це, на жаль, не містять інформації щодо деталізації роз¬
робників цих документів, хоча повинні містити. Також у Положеннях
не вказано, що плани повинні обговорюватись на спільних засіданнях
облдержадміністрації, що б, безумовно, сприяло їх обґрунтованості
і підвищенню ролі та відповідальності всіх учасників регіонального
планування.
Однак, незважаючи на відсутність цього нормативного припису,
цим шляхом пішла практика. Наприклад, чинна Комплексна Програма
профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки
затверджена рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 р. № 82-УІ
(IV сесія VI скликання); Обласна комплексна Програма профілактики
злочинності та правопорушень Рівненської області на 2011-2015 роки
затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 4 березня 2011 р.
№ 132 та схвалена розпорядженням Рівненської обласної державної
адміністрації від 14 лютого 2011 р. № 64. Таким чином, у конкретних
прикладах простежуються необхідність і доцільність, з одного боку,
дотримання чинного законодавства, що регламентує порядок розробки,
1

1

Докладніше див.: Положення про Головне управління по взаємодії з правоохо
ронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської
обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
kharkivoda.gov.ua/uk/article/view/id/132/. - Заголовок з екрана.
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прийняття та здійснення заходів регіонального планування, а з іншо¬
го - обговорення у цій сфері рішень, що приймаються.
4. Досить тісно із вищевказаним пов'язана особливість щодо глас¬
ності діяльності із регіонального планування, яка полягає не лише
в обговоренні планових документів на засіданнях облдержадміністра¬
цій та затвердженні їх обласними радами народних депутатів.
На практиці, якщо про якесь громадське обговорення державного
плану і можна говорити (виступи офіційних осіб, заяви критиків, про¬
позиції наукових та навчальних установ тощо), то це у більшості ви¬
падків не можна сказати про регіональне планування, хоча у ст. 40
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення та виконання державних цільових програм» чітко вказано,
що державний замовник, тобто облдержадміністрація, у процесі ви¬
конання програми організовує розміщення на своєму веб-сайті інфор¬
мації про хід виконання програми .
Актуалізація цього положення останнім часом пояснюється і без
посередньо пов'язана із розробкою Закону України «Про доступ до
публічної інформації» , прийнятого 13 січня 2011 р. Цим нормативноправовим актом розширюються і забезпечуються права громадян на
доступ до різних інформаційних джерел, у тому числі що стосуються
злочинності, її показників, а тим більше заходів, які плануються і здійс¬
нюються органами державної влади і місцевого самоврядування з ме¬
тою її скорочення чи обмеження.
Гласність передбачає публічний і відкритий характер обговорення
проектів регіональних планів запобігання злочинності, ходу і резуль¬
татів їх прийняття; проміжне і заключне звітування відповідних
суб' єктів про ефективність їх дій із виконання як окремих заходів, так
і плану в цілому; розмір виділених і витрачених коштів суб' єктами
планування, які відображені у планах запобігання злочинності, тощо.
До речі, останній аспект аналізувався у межах інших спеціальних
досліджень програмних документів у сфері запобігання злочинності.
1
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Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових про
грам [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіц. вісн.
України. - 2007. - № 8. - Ст. 313.
Про доступ до публічної інформації [Текст] : Закон України від 13.01.2011 р.
№ 2939-VI // Офіц. вісн. України. - 2011. - № 10. - Ст. 446.
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Так, у жодному з вивчених регіонів не публікувалися дані про обсяги
і джерела залучених до фінансування програм позабюджетних коштів,
незважаючи на те, що протягом програмного періоду практично всюди
функціонували фонди сприяння (допомоги) правоохоронним органам.
Механізм «використання» цих коштів став відомий громадськості
багато в чому завдяки проведеним розслідуванням діяльності окремих
керівників правоохоронних відомств Донецької, Луганської, Харків
ської, Львівської та деяких інших областей України .
Формами вираження означеної вимоги до регіонального планування
запобіжної діяльності можуть бути виступи керівників облдержадміні¬
страцій, органів місцевого самоврядування, окремих депутатів, представ¬
ників судових і правоохоронних органів, громадських організацій про
успіхи і невдачі цієї діяльності та ін. Дотримання цього положення має
стати беззастережною вимогою до практики регіонального планування
запобігання злочинності в Україні і повинно не лише підвищити авторитет
даних органів в очах місцевої громади, але й сприяти зниженню у насе¬
лення страху перед злочинністю, наділити його впевненістю за свою
безпеку і спроможність правоохоронних органів її забезпечити.
5. Наступна особливість регіонального планування спирається
й ураховує вже давно анонсовану в літературі тезу про те, що плану¬
вання запобігання злочинності повинно базуватись на прогнозуванні
злочинності у відповідному регіоні . Дійсно, будь-яке планування не¬
можливе без вірного наукового передбачення основних змін розвитку
злочинності, окремих її форм , воно повинно ґрунтуватися на кількісноякісних показниках злочинності, рівні латентності тих чи інших зло¬
чинних проявів, щоб ця діяльність досягла поставленої мети - змен¬
шення або скорочення злочинності та її видів.
1
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Див.: Клюєв, М. М. Комплексний аналіз програмних документів у сфері запобігання
злочинності [Текст] / М. М. Клюєв // Наука і правоохорона. - 2009. - № 1-2. - С. 143-151.
Див.: Солопанов, Ю. В. Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью [Текст] : лекция / Ю. В. Солопанов. - М. : МВШМ МВД
СССР, 1983. - С. 33-35; Жалинский, А. Э. Актуальные проблемы прогнозирования
процессов борьбы с преступностью [Текст] / А. Э. Жалинский // Методология и мето
дика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью / отв. ред. К. Е. Игошев. - М. :
Акад. МВД СССР, 1989. - С. 32-33.
Див.: Кримінологія: Загальна та Особлива частини [Текст] : підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. - 2-ге вид., переробл.
і доп. - Х. : Право, 2009. - С. 81.
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Однак у нашій державі, на жаль, відсутня необхідна статистична
база для правильного прогнозування злочинності як на державному,
так і регіональному рівні. Про це зазначається в офіційних документах
органів державної влади, а також наголошується науковцями у літера¬
турі. Ще у 1997 р. у Національній програмі боротьби з корупцією було
передбачено до 1 січня 1998 р. перейти на міжнародну систему обліку
та статистики. За цей час не відбулось жодних змін, спрямованих на
покращення ситуації із веденням кримінально-правової статистики про
злочинність, злочинців та судимість в Україні. Наприклад, статистич¬
на картка злочинів й адміністративних правопорушень і досі є непов¬
ною, уривчастою, відірваною від життя. Злочини обліковуються таким
чином, що значна частина з них не потрапляє у статистичні звіти, а зло¬
чин вважається розкритим не з моменту, коли факт його вчинення
підтверджено судом, а набагато раніше - коли працівниками міліції
«виставляється картка» . Можна говорити і про інші недоліки у сфері
статистичного обліку злочинів.
Більше того, окрім відсутності в нашій державі належного рівня
кримінально-правової статистики про злочинність та злочинців, існує
проблема щодо відсутності прогнозів злочинності, навіть коротко- та
середньострокових, в областях України. Таким чином, регіональне
планування запобігання злочинності в країні здійснюється відірвано
від реального стану криміногенної обстановки у відповідній місцевос¬
ті, що в принципі неможливо. У цьому випадку відпадають усі обґрун¬
товані запитання про причини низького рівня результативності заходів,
що здійснюються.
6. Специфічність розробки заходів регіонального планування
пов' язана із необхідністю наукової забезпеченості даної діяльності, на
чому неодноразово наголошувалось у спеціальній літературі . Актуа1
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Хавронюк, М. І. Реформа судової та правоохоронної систем: ключові проблеми
[Текст] / М. І. Хавронюк // Реформування судових і правоохоронних органів України:
проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2010 р.) /
редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х. : Одіссей,
2010. - С. 183-187.
Див.: Бандурка, А. М. Преступность в Украине: причины и противодействие
[Текст] : монография / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Основа, 2003. С. 143-144; Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика
[Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки
/ А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 414.
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лізація цього положення підвищується, зважаючи на офіційне визнання
державними органами влади того факту, що діяльність держави з проти¬
дії злочинності не має належного наукового забезпечення, нові техно¬
логії та методики розробляються повільно та безсистемно, а наявні
розробки впроваджуються недостатньо активно. Унаслідок цього заходи
у сфері запобігання злочинності, що здійснюються правоохоронними
органами, не мають консолідованого і системного характеру .
По-перше, прогнозування злочинності як основа регіонального
планування запобіжної діяльності базується на певних методологічних
засадах, здійснюється із використанням і застосуванням методів со¬
ціології, математики та інших наук (наприклад, з-поміж 150 методів
і методик найбільшого поширення при складанні кримінологічних
прогнозів набули методи екстраполяції, експертних оцінок, математич¬
ного моделювання тощо).
По-друге, регіональне планування має спиратись на теоретичні
напрацювання й досягнення, у першу чергу кримінологічної науки, яка
розробляє теорію запобігання злочинності, вивчає міжнародний досвід
протидії злочинності, у тому числі щодо практики реалізації програм
і планів запобігання злочинності в інших країнах (у першу чергу кра¬
їни - члени ЄС, США та держави - учасниці СНД).
По-третє, розробниками державного та регіональних планів запо¬
бігання злочинності в Україні повинні бути не лише практики та пра¬
цівники правоохоронних органів, але й обов' язково кримінологи,
ювенологи, віктимологи, психологи, педагоги, фахівці у галузі запо¬
бігання злочинності та профілактики індивідуальної злочинної пове¬
дінки та ін. Іншими словами, ці розробники повинні брати участь
у розробці конкретних регіональних планів, використовуючи теоре¬
тичні знання і досягнення сучасної науки.
І по-четверте, про дотримання вимоги наукової забезпеченості
планування можна буде говорити тоді, коли в нашій країні буде відпо¬
відний авторитет у науки та осіб, які нею займаються. І йдеться не
лише про кримінологів. Кожного року в державі захищається дуже
часто багато дисертацій, у тому числі що стосуються проблеми плану1

1

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.09.2009 р. «Про
стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у проти
дії злочинним проявам та корупції» [Текст] : Указ Президента України від 27 жовт.
2009 р. № 870/2009 // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 83. - Ст. 2809.
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вання запобіжної діяльності ; здійснюються фундаментальні та при¬
кладні дослідження, що стосуються проблем запобігання різним видам
злочинності . Однак, на жаль, на даному етапі результати цих дослі¬
джень, м' яко кажучи, ігноруються з боку зацікавлених органів і осіб
та недостатньо впроваджуються в життя. Доказом цьому і є, з одного
боку, застаріла модель державної та регіональної політики щодо запо¬
бігання злочинності, а з іншого - недотримання вищеперелічених
положень, що виділяються нами.
Насправді, у країні існують позитивні приклади залучення широ¬
кого кола науковців до розробки концепції та самих заходів регіональ¬
них планів. Прикладом може слугувати Комплексна програма профі¬
лактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 роки. У її
розробці брали активну участь науковці та кримінологи науководослідних установ Харківщини, зокрема Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інституту
вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук
України. Підвищення рівня цього документа у сфері запобігання зло2
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Наприклад, див.: Клюєв, М. М. Кримінологічні засади програмування запобі¬
гання злочинності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. М. Клю
єв. - К., 2008. - 20 с.
Наприклад, див.: Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми
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В. В. Голіни. - Х. : Кроссроуд, 2007. - 156 с.; Лукаш, А. С. Зґвалтування: кримінологіч¬
на характеристика, детермінація та попередження [Текст] : монографія / А. С. Лукаш ;
за ред. В. В. Голіни. - Х. : Право, 2008. - 256 с.; Батиргареєва, В. С. Рецидивна зло¬
чинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми [Текст] : монографія
/ В. С. Батиргареєва. - Х. : Право, 2009. - 576 с.; Колодяжний, М. Г. Насильницькі
вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобі¬
гання [Текст] : монографія / М. Г. Колодяжний. - Х. : Кроссроуд, 2010. - 288 с.; Дрьомін, В. М. Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства [Текст] :
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Дрьомін. - О., 2010. - 40 с.; Голо вкін, Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, за¬
побігання [Текст] : монографія / Б. М. Головкін. - Х. : Право, 2011. - 432 с.; Корнякова, Т. В.
Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля
[Текст] : монографія / Т. В. Корнякова. - К. : Ін Юре, 2011. - 408 с.; та ін.
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чинності із залученням саме вчених було високо оцінено керівниками
області та громадськістю . Тому, на нашу думку, таку практику слід
поширювати регіонами, щоб планування не носило декларативного
характеру, а було діяльністю, якій під силу досягти поставленої мети
та здійснити завдання щодо запобігання певним видам злочинності.
7. Досить щільно до попередньої особливості прилягає вимога до
регіональних планів, згідно з якою заходи, що в ній містяться, не по¬
винні бути відірваними від життя, вони мають виходити із реальної
соціально-економічної ситуації в регіонах; не слід у регіональних
планах ставити нереальні завдання, виконати які навіть за умови сто¬
процентного фінансування майже неможливо (узагальнення обласних
та міських програм є тому підтвердженням).
З нашого погляду, ніж ставити перед суб' єктами регіонального
планування складні завдання із приборкання чи навіть подолання (що
є утопією) поширених форм злочинності, краще формулювати обме¬
жену кількість конкретних заходів, виконання яких можливе за умови
сучасного ресурсного, матеріально-технічного, кадрового та фінансо¬
вого забезпечення. До речі, таким шляхом пішли деякі регіони та
міста. Наприклад, Міська комплексна програма профілактики право¬
порушень на 2007-2009 роки (м. Суми) містила лише 18 різнопланових,
однак не узгоджених між собою завдань щодо запобігання злочиннос¬
ті. Можливо, це не ідеальний варіант формулювання обмеженої кіль¬
кості заходів, хоча подібний підхід конкретного визначення завдань
слід взяти на озброєння розробникам регіональних планів.
8. Особливістю регіонального планування є також урахування іні¬
ціаторами, державними замовниками та передусім розробниками
планів із запобігання злочинності та її проявам відмінностей у кримі¬
ногенній обстановці області та у структурі й поширеності окремих
видів злочинності. У попередньому підрозділі на це вже зверталась
увага.
Так, для західних областей України, скажімо, це може бути зло¬
чинність, пов' язана із торгівлею людьми, на що звертається особлива
увага як європейською спільнотою, так і, до речі, є предметом окремо¬
го планування в Україні. Наприклад, Програма запобігання торгівлі
1
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Генкин, А. В нашей области программа борьбы рассчитана на пять лет вперед
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жінками та дітьми на 1999-2001 роки та Комплексна програма проти¬
дії торгівлі людьми на 2002-2005 роки . На теренах пострадянського
простору також здійснюється активна співпраця країн - учасниць СНД
щодо запобігання цьому злочину в межах Програми співробітництва
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі
з торгівлею людьми на 2007-2010 роки .
Для західного регіону актуальним буде запобігання незаконному
видобутку корисних копалин, у тому числі бурштину, вирубці лісових
насаджень, самовільному зайняттю земельних ділянок та самовільно¬
му будівництву тощо.
Для Донбаського регіону оригінальні й одночасно актуальні заходи
стосуються злочинності у нафтогазовому комплексі, знову ж таки
протидії злочинам, передбаченим ст. 240 КК України (порушення пра¬
вил охорони надр), тощо.
Насправді, кожна окрема область та місто за умови здійснення
кримінологічного дослідження щодо стану її злочинності, рівня криміногенності та віктимізації населення зможе дати відповідь на багато
запитань, які піднімаються нами у цій праці взагалі та стосуються
регіонального планування зокрема.
9. Важлива особливість регіонального планування полягає у необ¬
хідності використання різнопланових та різноманітних заходів запо¬
бігання тому чи іншому виду злочинності. Окрім цього суб'єкти проти
дії злочинності мають ураховувати різні обставини політичного,
соціально-економічного, технічного, організаційного, наукового та
іншого характеру при досягненні поставленої мети планування; ви¬
користовувати сили та засоби різних суб'єктів запобіжної діяльності
(правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, облдержад¬
міністрації, громадські організації і навіть окремі громадяни тощо)
у реалізації відповідного завдання плану.
Недарма попередні як регіональні, так і державні програми (їх на¬
зви в різні часи та в різних областях були і є різними) хоча і норматив1
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Докладніше див.: Левченко, К. Б. Комплексна програма як форма державного
управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні [Текст] / К. Б. Левченко // Пра¬
во і безпека. - 2003. - № 2. - С. 137-140.
Див.: Голіна, В. В. Співробітництво країн СНД із запобігання злочинності: стан,
проблеми, перспективи [Текст] / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби
зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - Вип. 20. - С. 76-85.
2

187

Розділ 5. Регіональне (місцеве) планування заходів запобігання

злочинності...

но, але відбивають у своїй назві вимогу так званої комплексності за
ходів, що здійснюються. Наприклад, на державному рівні - Комплексна
програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (станом на
червень місяць 2011 р. в Україні відсутня чинна така програма чи план,
оскільки розроблено та прийнято лише проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Державної програми профілак
тики правопорушень до 2015 року»); на регіональному рівні, строк яких
сплинув, наприклад, - Комплексна програма профілактики злочиннос¬
ті в Харківській області на 2006-2010 роки; чинні регіональні плани
(програми) - Комплексна програма профілактики злочинності у Жи¬
томирській області на 2011-2015 роки чи Комплексна програма орга¬
нізації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони
громадського порядку та профілактики злочинності в Херсонській об¬
ласті на 2011-2015 роки та ін.
10. Певною специфічністю діяльності щодо виконання регіональ¬
них комплексних планів запобігання злочинності є вимога щодо необ
хідності підтримування безперебійності планової перспективи, взаємо¬
узгодження довго-, середньо- та короткострокових планів, тобто процес
планування у регіонах має здійснюватись постійно в межах установ¬
леного циклу; розроблені плани мають постійно змінювати один одно¬
го. Це пояснюється тим, що процес запобігання злочинності та її про¬
явам за своїм характером є безперервним, не терпить зволікань, пауз
у здійсненні відповідних запобіжних заходів. Іншими словами, як
вчинення різних злочинних посягань є хаотичним, постійним і пере¬
важно неконтрольованим процесом, так і діяльність щодо протидії
злочинності повинна бути безперервною, наступальною й адекватною
соціальній загрозі.
11. Надзвичайно важливою вимогою до регіонального планування,
особливо за умови гострого дефіциту державного бюджету України,
кошти якого переважно і виділяються для суб'єктів запобігання зло
чинності, є оптимальність. Регіональне планування має здійснюватись
виключно із раціональним використанням сил і засобів, що виділяють¬
ся і є у розпорядженні суб' єктів цієї діяльності для запобігання зло¬
чинності.
Оцінити дотримання цього положення відповідними органами, що
є суб' єктами комплексних планів, дуже важко. У всіх випадках зазна188
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чається, що всі кошти, які виділяються на протидію злочинності,
освоєні повністю. Навіть завжди є дорікання щодо недофінансування
правоохоронних та інших державних органів. Щоб об'єктивно оціни¬
ти стан справ, необхідні певні юридичні факти.
Наприклад, у 2006 р. Рахунковою палатою України був проведений
аудит ефективності виконання Комплексної програми профілактики
злочинності на 2001-2005 роки. Аудит засвідчив, окрім іншого, що
у результаті занадто загального характеру передбачених програмою
завдань і відсутності в ній чітких критеріїв фінансування у загальну
суму коштів (8003,8 млн грн), показану МВС України як спрямовану
на виконання заходів Комплексної програми, увійшли видатки,
пов'язані із поточною діяльністю центрального органу виконавчої
влади і які здійснювалися за всіма державними цільовими програмами,
що виконувалися протягом цього періоду міністерством . Наше звер¬
нення до Рахункової палати України щодо отримання матеріалів ана¬
логічного аудиту ефективності здійснення заходів Комплексної про¬
грами профілактики правопорушень на 2007-2009 роки показало, що
він із незрозумілих причин не здійснювався.
Таким чином, регіональне планування запобігання злочинності
в Україні має бути не джерелом певних зловживань з боку зацікавлених
осіб, а надійним інструментом перешкоджання кримінальній актив¬
ності частини українського суспільства.
12. Діяльність щодо планування заходів із протидії злочинності
у різних адміністративно-територіальних одиницях держави має
обов' язково контролюватись. На цьому особливо наголошується
у згаданому вище Законі України «Про державні цільові програми».
У ст. 13 цього нормативно-правового акта зазначено, що контроль за
виконанням державної цільової програми (у тому числі програм
правоохоронної спрямованості) здійснюється з метою: забезпечення
виконання заходів та завдань програми в установлені строки; досяг¬
нення передбачених цільових показників програми; забезпечення
використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів
за призначенням.
1
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Серед способів здійснення контролю виділено проміжні, щорічні
та заключний звіт про результати виконання програми та узагальнений
висновок про кінцеві результати виконання програми. Згідно із цим
Законом безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань про¬
грами, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями
здійснюють державні замовники, тобто облдержадміністрації. А конт¬
роль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів
здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відпо¬
відно до Закону .
Більше того, відповідно до ст. 31 постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження порядку розроблення та виконання дер¬
жавних цільових програм» після закінчення встановленого строку
виконання програми державний замовник (облдержадміністрація та її
управління) не пізніше ніж у тримісячний строк складає заключний
звіт про результати виконання програми та подає його Кабінетові Мі¬
ністрів України разом із узагальненим висновком про результати ви¬
конання програми .
Як ми бачимо, контроль розробки та здійснення заходів регіональ¬
них планів чітко прописано у законодавстві, однак на практиці ці ви¬
моги реально виконуються вкрай рідко і наше узагальнення обласних
та міських комплексних програм профілактики злочинності є тому
підтвердженням. Цей нормативний припис виступає нібито «більмом
в оці» суб' єктів цієї діяльності. Розробникам та виконавцям заходів
цих планів слід пам' ятати, що не буде виконуватись жодна програма
чи план в країні, якщо контроль ходу виконання та вивчення результа¬
тів здійсненої роботи не буде оцінено в кінці строку дії відповідного
документа.
Це особливо стосується регіонального планування, оскільки ця
діяльність, як уже зазначалось, має комплексний характер. Вона ви¬
ражається у залученні багатьох суб' єктів запобігання злочинності, і,
як показує практика, їх кількість може сягати кількох десятків. Конт¬
роль повинен бути, з одного боку, регламентований у комплексному
1

2

1

Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових про¬
грам [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіц. вісн.
України. - 2007. - № 8. - Ст. 313.
2
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регіональному плані, що зустрічається доволі рідко: з дев' яти вивчених
чинних регіональних планів, що прийняті до 2015 р., лише п' ять з них
(Житомирська, Полтавська, Херсонська, Черкаська та Чернівецька
області) містять положення щодо контролю над ходом та результатами
виконання заходів плану. З іншого - цей контроль має реально здій¬
снюватися. У цьому випадку можна буде говорити про певні успіхи
даної діяльності та можливості оцінки ефективності планування.
Звичайно, що існують й інші особливості регіонального плануван¬
ня запобігання злочинності в Україні. Однак нами на підставі аналізу
та узагальнення програм профілактики злочинності виділено основні
вимоги до обласних планів, що мають бути враховані та дотримані
ініціаторами, розробниками, державними замовниками та безпосеред¬
німи виконавцями регіональних планів.

5.2. Кримінологічний аналіз
комплексного планування
у територіальному масштабі:
досвід емпіричного дослідження
Виконуючи фундаментальну тему, затверджену Національною
академією правових наук України, сектор дослідження проблем запо¬
бігання злочинності Інституту вивчення проблем злочинності здійснив
збір, аналіз та узагальнення обласних та міських комплексних програм
запобігання злочинності. Кожна програма була окремо вивчена за
спеціально розробленою схемою, метою якої є охоплення найбільш
важливих й істотних напрямів та заходів запобігання злочинності
у територіальному розрізі.
У даних схемах розглядалися питання щодо регіону, в якому була
прийнята та чи інша програма; ураховувався строк її дії, орган, що її
затвердив, тощо. Аналізувалися і складові частини програми, кількість
її розділів і частин; вивчалося, чи достатньо розділів для протидії зло¬
чинності; розглядалося, чи співпадають назви розділів регіональних
і міських програм чинній на той час Комплексній програмі профілак¬
тики правопорушень на 2007-2009 роки, а також попереднім держав¬
ним програмам 1993, 1996 та 2001 рр. Визначалася кількість суб'єктів
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запобігання злочинності, указаних у програмі; зазначалося, наскільки
відповідають суб'єкти запобігання злочинності їх ресурсним можли¬
востям у виконанні запланованих заходів; чи реальні з точки зору їх
виконання ці заплановані запобіжні заходи і скільки з них носять фор¬
мальний, декларативний характер; аналізувалася передбаченість конт¬
ролю за їх виконанням і наявність наслідків їх невиконання. Зверталась
увага на наявність передбачених у програмах оригінальних заходів,
які, з одного боку, відображали б специфічні потреби, що в будь-якому
випадку існують у тому чи іншому регіоні, а з другого - свідчили б про
самостійність, творчий підхід до складання програм.
Емпіричним матеріалом для проведення дослідження виступили
двадцять регіональних комплексних програм запобігання злочинності,
що надійшли з областей України та строк дії яких був до 2010 р.,
а саме:
1) Вінницька область («Комплексна програма профілактики зло¬
чинності у Вінницькій області на 2006-2010 роки»);
2) Волинська область («Обласна комплексна програма профілак¬
тики правопорушень і злочинів на 2007-2009 роки»);
3) Донецька область («Обласна програма "Правопорядок" на 2004¬
2007 роки»);
4) Запорізька область (1. «Програма профілактики правопорушень
та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку
матеріально-технічної бази органів і підрозділів внутрішніх справ,
прокуратури та управління Служби безпеки України в Запорізькій об¬
ласті на 2008-2011 роки»; 2. «Комплексний план заходів щодо запо¬
бігання злочинності в Запорізькій області на 2005-2010 роки»);
5) Івано-Франківська область («Комплексна програма профілакти¬
ки злочинності на 2006-2010 роки»);
6) Київська область («Комплексна програма профілактики злочин¬
ності в Київській області на 2006-2010 роки»);
7) Кіровоградська область («Обласна комплексна програма про¬
філактики злочинності на 2006-2010 роки»);
8) Луганська область («Обласна комплексна програма профілакти¬
ки злочинності на 2005-2010 роки»);
9) Львівська область («Комплексна програма профілактики зло¬
чинності у Львівській області на 2005-2010 роки»);
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10) Миколаївська область («Комплексна програма профілактики
злочинності та удосконалення системи захисту конституційних прав
і свобод громадян у Миколаївській області на 2006-2010 роки»);
11) Одеська область («Заходи щодо виконання комплексної про¬
грами профілактики правопорушень на 2007-2009 роки»);
12) Полтавська область («Обласна комплексна програма профілак¬
тики правопорушень на 2006-2010 роки»);
13) Сумська область («Обласна комплексна програма профілакти¬
ки правопорушень на 2006-2010 роки»);
14) Тернопільська область («Регіональна комплексна програма
профілактики злочинності і охорони громадського порядку на 2006¬
2010 роки»);
15) Харківська область («Комплексна програма профілактики зло¬
чинності в Харківській області на 2006-2010 роки»);
16) Хмельницька область («Комплексна програма профілактики
злочинності у Хмельницькій області на 2006-2010 роки»);
17) Черкаська область («Програма профілактики злочинності в об¬
ласті на 2006-2010 роки»);
18) Чернівецька область («Комплексна програма профілактики
правопорушень в Чернівецькій області на 2007-2009 роки»);
19) Чернігівська область («Обласна комплексна програма профі¬
лактики правопорушень на 2007-2009 роки»);
20) Автономна Республіка Крим («Региональная комплексная про¬
грамма профилактики правонарушений в АРК на 2008-2009 годы»).
Також об'єктом дослідження стали дев'ять чинних обласних про¬
грам, прийнятих до 2015 р.:
1) Житомирська область («Комплексна Програма профілактики
злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки»);
2) Івано-Франківська область («Регіональна цільова Програма про¬
філактики злочинності на 2011-2015 роки»);
3) Полтавська область («Комплексна програма профілактики право¬
порушень на 2011-2015 роки»);
4) Рівненська область («Обласна Комплексна Програма профілак¬
тики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки»);
5) Харківська область («Комплексна Програма профілактики право¬
порушень у Харківській області на 2011-2015 роки»);
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6) Херсонська область («Комплексна Програма організації допо¬
моги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського
порядку та профілактики злочинності в Херсонській області на 2011¬
2015 роки»);
7) Черкаська область («Програма профілактики злочинності в об
ласті на 2011-2015 роки»);
8) Чернівецька область («Комплексна Програма профілактики
правопорушень в Чернівецькій області на 2010-2012 роки»);
9) Чернігівська область («Обласна Комплексна Програма профі¬
лактики правопорушень на 2011-2013 роки»).
Окрім цього, було вивчено сімнадцять міських програм запобіган¬
ня злочинності, розрахованих на період до 2010 р., як-от:
1) м. Вінниця («Комплексна програма профілактики злочинності
на 2006-2010 роки в місті Вінниці»);
2) м. Дніпропетровськ («Комплексна програма профілактики зло¬
чинності у місті Дніпропетровську на 2006-2010 роки»);
3) м. Житомир («Програма "Правопорядок" по боротьбі зі злочин
ністю в місті Житомирі на 2007-2009 роки»);
4) м. Київ («Загальноміські організаційно-практичні заходи про¬
філактики правопорушень у місті Києві на 2006-2010 роки»);
5) м. Львів («Комплексна програма профілактики злочинності
в місті Львові на 2007-2008 роки»);
6) м. Миколаїв («Програма боротьби зі злочинністю на території
міста Миколаєва "Правопорядок" на період 2006-2010 роки»);
7) м. Полтава («Міська комплексна цільова програма боротьби зі
злочинністю на 2006-2010 роки»);
8) м. Рівне («Комплексна програма профілактики злочинності
в місті Рівному на 2006-2010 роки»);
9) м. Суми («Міська комплексна програма профілактики право¬
порушень на 2007-2009 роки»);
10) м. Тернопіль («Програма зміцнення охорони громадського по¬
рядку в місті на 2008-2009 роки "Правопорядок"»);
11) м. Ужгород («Комплексна програма профілактики злочинності
на території міста Ужгорода на 2006-2010 роки»);
12) м. Харків («Комплексна програма протидії злочинності і коруп¬
ції в місті Харкові на 2006-2010 роки»);
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13) м. Херсон («Комплексний план профілактики злочинності
в місті на 2006-2010 роки»);
14) м. Хмельницький («Програма організаційно-практичних за¬
ходів щодо профілактики правопорушень та злочинності на території
міста Хмельницького на 2006-2010 роки»);
15) м. Черкаси («Програма забезпечення правопорядку в місті
Черкаси на 2007-2010 роки»);
16) м. Чернівці (надали, але минулу нечинну програму на 2003¬
2005 роки);
17) м. Чернігів («Міська комплексна програма профілактики зло¬
чинності на 2006-2010 роки»).
Відсутні програми були у містах: Луганськ, Кіровоград.
Крім того, вибірково було вивчено та узагальнено деякі районні
програми запобігання злочинності з метою аналітичного порівняння.
Таким чином, узагальнені кількісні та якісні характеристики
змісту вказаних регіональних та міських програм (планів) запобіган¬
ня злочинності, що прийняті як до, так і після 2010 р., показали на¬
ступне.
Серед назв програм переважає «Комплексна програма профілакти¬
ки злочинності...» (15 програм), приклади за якими наведено вище
у регіональному та міському розрізі; шість мають назву «Обласна
комплексна програма профілактики правопорушень.»; дві програми
мають назву «Обласна комплексна програма профілактики злочиннос¬
т і . » . Решта програм мають відповідно інші назви.
Аналізуючи строк прийняття програм, можна сказати, що існує
низка недоліків. Зокрема, деякі з них прийняті до затвердження дер¬
жавної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007¬
2009 роки (це і Вінницька область, і міста Київ, Дніпропетровськ,
Хмельницький тощо), деякі прийняті на досить короткий термін, про¬
тягом якого нереально втілити у життя заплановані заходи. У цілому
ж 28 програм було прийнято на строк 5 років; вісім програм - на 3
роки; дев' ять програм, як уже зазначалося раніше, були прийняті на
інші строки. Якщо брати конкретні строки, на які було прийнято дані
програми, то їх необхідно розділити на чотири групи: 2005-2010 рр.
(3 програми); 2006-2010 рр. (22 програми, що складає 59,5 %); 2007¬
2009 рр. (6 програм); інші строки (6 програм).
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Стосовно чинних обласних програм, що розраховані до 2015 р., то,
як бачимо, вони також розроблені і затверджені до прийняття чинної
державної програми. Як уже зазначалось, станом на червень місяць
2011 р. прийнято лише проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної програми профілактики правопорушень
до 2015 року».
Більшість програм затверджено або обласною радою, або міською
радою (у залежності від територіальної одиниці, на якій вона діє) усього по 16 програм; програму Автономної Республіки Крим (АРК)
затвердила Верховна Рада АРК. У деяких регіонах діють кілька про¬
грам щодо профілактики злочинності (наприклад, у Запорізькій об¬
ласті), які прийняті на різні строки, різними органами державної влади
і які ставлять перед суб' єктами запобігання злочинності подекуди
різні завдання, що наводить на обґрунтовані сумніви щодо можливо сті реального виконання суб' єктами передбачених заходів та їх персо¬
нальної відповідальності за виконання хоча б однієї із затверджених
програм.
Особливу увагу сектор у здійсненні свого дослідження звернув на
те, які складові частини має та чи інша програма. Тобто чи має вона
вступ, чітку визначену концепцію і мету; чи ставить перед собою за¬
вдання і які сподівається отримати результати. Аналізувалося, чи мають
програми наукове обґрунтування і чи зазначається в них, яке саме фі¬
нансове забезпечення передбачено для їх виконання; як розподіляють¬
ся кошти на виконання тих чи інших важливих заходів, передбачених
у програмі, тощо. Із запланованих програм більшість мають вступ
(56,8 % - наприклад, Луганська, Львівська, Харківська області, міста
Рівне, Хмельницький та ін.) і мету (81,1 % - як-от: Вінницька, Доне¬
цька, Сумська області); досить багато програм мають виписані завдан¬
ня (51,4 %, наприклад, Волинська, Київська, Одеська області, міста
Полтава, Черкаси та ін.); наукове обґрунтування мають 10,8 % програм
(наприклад, програма Харківської, Хмельницької областей, міст Чер¬
каси та Полтава); очікувані результати - 37,8 %, а саме: ІваноФранківська, Сумська області, міста Суми, Чернівці та ін. Фінансове
забезпечення більш-менш чітко прописано у восьми програмах (Во¬
линська, Миколаївська, Полтавська області, місто Черкаси та ін.); чо¬
тири програми мають і інші складові частини й лише одна з них - чіт196
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ко прописану концепцію (Комплексна програма профілактики злочин
ності в Харківській області на 2006-2010 роки).
Після вивчення кількості розділів кожної програми у схемі було відо
бражено наступні показники: програми, що мають до п'яти розділів; які
мають до десяти розділів; до 15 розділів і програми, які складаються
з іншої кількості розділів. Так, до п'яти розділів має досить незначна
частина програм (лише 13,5 %, наприклад, міста Черкаси, Рівне
та ін.); до десяти розділів містить у собі левова частка вивчених про
грам (51,4 % - наприклад, Вінницька, Київська, Полтавська області,
міста Вінниця, Житомир тощо); до 15 розділів прописано у 23,9 % про
грам (Волинська, Кіровоградська області, АРК) і дві програми мають
іншу кількість складових частин (див. міста Суми та Тернопіль).
При вивченні назв розділів, з яких складається програма, слід за¬
значити, що майже всі регіональні та міські комплексні програми ма¬
ють переважно однакову назву розділів плюс кожна з програм містить
одну або дві назви своїх власних, не тотожних з іншими. Тож більшість
програм (31) містить розділ щодо боротьби з організованою злочин
ністю та корупцією; 30 програм серед своїх розділів включають розділ
щодо мінімізації злочинного впливу на молодь. У 27 регіональних та
міських програмах запобігання злочинності є розділи, що висвітлюють
питання організаційного забезпечення боротьби зі злочинністю; бо¬
ротьби з наркоманією та алкоголізмом; питання щодо протидії зло¬
чинам проти громадського порядку та боротьби з економічною зло¬
чинністю. 25 вивчених програм мають розділи, які присвячені захисту
основних конституційних прав і свобод громадян, а саме: життя,
здоров' я та майна. У 23 програмах сформульовано розділи щодо ка¬
дрового та фінансового забезпечення суб'єктів протидії злочинності.
Як уже зазначалося вище, 23 програми вміщають свої власні специ
фічні назви розділів. Лише 15 програм торкаються питання щодо бо
ротьби з рецидивною злочинністю (Донецька, Івано-Франківська,
Миколаївська області, міста Львів, Херсон та ін.). І лише п'ять із 37
програм (13,5 %) передбачали у своєму складі заходи щодо боротьби
з торгівлею людьми (наприклад, Волинська, Чернігівська області,
місто Чернігів та ін.), що вважається нами суттєвою прогалиною тих
регіонів та міст, що не закріплюють у своїх комплексних програмах
заходи щодо вирішення даного проблемного питання, зважаючи на
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велику латентність та достатню масштабність і поширеність цього
злочину.
Проаналізувавши кількість заходів, прописаних у розділах комп¬
лексних програм, можна дійти висновку, що в цілому в кожній кон¬
кретній програмі орган, який її складав, закріпив ту кількість заходів,
яку вважав найбільш оптимальною для виконання поставлених завдань.
Узагалі ж показники були розбиті на чотири групи: а) від одного до
трьох заходів у розділах; б) від чотирьох до десяти заходів; в) від 10
до 15; г) більше 15 заходів. Узагальнення показало, що 3/4 (75,7 %) усіх
розділів програм містили лише від одного до трьох заходів, чого, зви¬
чайно, недостатньо для протидії окремим видам злочинів або взагалі
для ліквідації, наприклад, «фонових» явищ (Вінницька, Запорізька,
Тернопільська області та ін.). Основну масу (86,5 %) складають розді¬
ли, кількість заходів в яких налічувала від чотирьох до десяти (Мико¬
лаївська, Одеська, Полтавська області, міста Ужгород, Чернівці тощо).
Близько половини всіх розділів (48,6 %) нараховувало від 10 до 15
різних за своїм характером та суб' єктами виконання заходів (ІваноФранківська, Львівська, Харківська області). Близько третини (29,7 %)
розділів комплексних програм налічувало більше 15 заходів (Сумська,
Черкаська області, міста Полтава, Дніпропетровськ та ін.).
Розглянувши питання: «чи достатньо розділів для протидії проявам
злочинності» було встановлено, що лише у 14 регіональних та міських
комплексних програмах розділів, що суттєво можуть вплинути на
протидію проявам злочинності, більш-менш достатньо (на нашу дум¬
ку, це: Запорізька, Львівська, Донецька області та міста Вінниця, Дні¬
пропетровськ та ін.); у 23 з таких документів (а їх питома вага складає
62,2 %) існують серйозні прогалини (на нашу думку, до них слід від¬
нести, наприклад: Київську, Тернопільську області, міста Тернопіль,
Херсон тощо). Так, у багатьох з них абсолютно проігноровано таке
важливе питання, як боротьба з торгівлею людьми (Івано-Франківська,
Кіровоградська, Харківська області, міста Рівне, Тернопіль тощо);
у більшості комплексних програм відсутні навіть спогади про неза¬
конну міграцію, про незаконний обіг вогнепальної зброї та вибухових
пристроїв. Левова частка програм не ставить перед собою за мету
боротьбу з рецидивною злочинністю (Вінницька, Одеська області, АРК,
міста Ужгород, Харків та ін.), однак практика, а також дані офіційної
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кримінально-правової статистики показують, що особи, які вже мають
судимість за умисний злочин, досить часто повторно вчиняють умисні
злочини тощо.
Здійснивши аналіз з виявлення спільного у назвах розділів регіо¬
нальних і міських комплексних програм (планів) запобігання злочин¬
ності з Комплексною програмою профілактики правопорушень на
2007-2009 роки та попередньою Комплексною програмою профілак¬
тики злочинності на 2001-2005 роки, було виявлено таке.
У розрізі аналізу спільного між комплексними програмами та вка¬
заною державною програмою на 2001-2005 рр. було встановлено, що
35,1 % з них частково мають співпадіння у назвах розділів (ІваноФранківська, Харківська області, міста Житомир, Херсон та ін.);
21,6 % повністю співпадають з назвами розділів державної програми
(Донецька область, міста Київ, Львів тощо) і 5,4 % (лише дві програми:
міста Тернопіль та Черкаси) не мають спільних назв розділів.
Узагальнюючи аналіз щодо спільного у назвах розділів комплекс¬
них програм з державною програмою на 2007-2009 рр., слід зазначити,
що 35,1 % частково співпадають (Луганська, Сумська області, місто
Дніпропетровськ та ін.); чотири програми (10,8 %), у яких назви роз¬
ділів абсолютно співпадають з назвами розділів державної програми
(Вінницька область, АРК) і стільки ж (чотири програми) не мають
нічого спільного з державною програмою (до них відносяться міста Тер¬
нопіль, Суми та ін.).
Розглянувши питання щодо наявності спільного у змісті заходів
регіональних (міських) програм зі змістом заходів попередніх держав¬
них програм, можна зазначити, що досить велика частка з них (28
програм) частково дублюють зміст заходів, що відображені у загально¬
державній програмі. Так, порівнюючи наші програми з Комплексною
програмою профілактики злочинності на 2001-2005 роки, можна під¬
сумувати наступне: 14 програм частково дублюють зміст заходів дер¬
жавної програми (Львівська область, місто Житомир та ін.). Зокрема,
у більшості програм передбачено зменшення кримінального тиску на
економічні відносини; заходи щодо протидії організованій злочиннос¬
ті і корупції і т. ін. Три програми дублюють зміст заходів загальнодер¬
жавної програми в аспекті протидії злочинності і лише одна - не має
нічого спільного у змісті заходів.
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Здійснивши порівняння вказаного показника регіональних програм
із державною програмою на 2007-2009 рр., ми визначили, що 16 про
грам (43,2 %) частково співпадають у змісті своїх заходів зі змістом
заходів чинної державної програми (Луганська, Черкаська області,
міста Тернопіль, Харків тощо); п'ять комплексних програм (13,5 %)
повторюють зміст заходів державної програми і лише три програми
(8,1 %) не мають нічого спільного зі змістом заходів державної про
грами (міста Миколаїв, Суми та ін.).
Проаналізувавши всі чинні регіональні та міські комплексні про¬
грами запобігання злочинності щодо можливості знаходження відпо¬
віді на питання, чи враховують програми заходи, передбачені у дер¬
жавних програмах, можна відповісти, що більшість програм (близько
55 %) частково враховують ті чи інші заходи державних програм і лише
дві програми не орієнтуються на зазначені заходи (наприклад, Харків¬
ська область), а натомість пропонують свої альтернативні шляхи запо¬
бігання правопорушенням.
Зробивши висновки відносно заходів, які заплановані програмами
запобігання злочинності, слід зазначити, що майже в усіх відсутнє
дотримання принципу комплексності (хоча на цій вимозі наголошу¬
валось і раніше), конкретності, реальності. Так, 94,6 % таких доку¬
ментів містять заходи, які є неконкретними, тобто чітко не вказують
шлях подолання тієї чи іншої існуючої проблеми. 59,5 % з них містять
заходи, які можна охарактеризувати перш за все некомплексністю,
і 21,6 % - включають заходи, що мають нереальний характер, зважа¬
ючи хоча б на недостатню кількість суб'єктів запобігання, переван
таженість у здійсненні заходів якогось конкретного суб'єкта (напри
клад, відповідні Управління МВС, певні Управління облдержадміні¬
страцій), неповне фінансування органів, що здійснюють запобігання
злочинності, тощо.
Розглянувши, які суб' єкти запобігання злочинності вказані в тих
чи інших програмах, необхідно зазначити, що у 100 % програм одним
з основних суб'єктів указані підрозділи МВС України, що є недивним,
адже основними завданнями міліції є:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод
і законних інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення;
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- охорона і забезпечення громадського порядку;
- захист власності від злочинних посягань;
- участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам,
сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприєм¬
ствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом
обов'язків тощо.
Наступним суб'єктом, який указаний у більшості програм (66,7 %),
є Державна податкова адміністрація та її структурні підрозділи; у 64,9 %
програм запобігання злочинності одним з основних суб'єктів зазна¬
чається Служба безпеки України, на яку, зокрема, покладається
обов'язок забезпечення особистої безпеки громадян, їх законних прав
і свобод. Крім усього вищесказаного, важливим органом у системі за¬
побігання злочинності є прокуратура, яка вказана майже у половині
програм. Залежно від того, на якому рівні прийнята і затверджена та
чи інша програма, важливим суб' єктом запобігання злочинності зазна¬
чається міськрада і обласна державна адміністрація. Таким чином,
у частині регіональних програм в якості суб'єкта вказувалась відпо¬
відна міська рада (програми Вінницької, Волинської, Івано-Франківської,
Львівської та інших областей). Важлива роль у запобіганні злочиннос¬
ті у більшості міст та областей України покладалась на територіальні
підрозділи Головного контрольно-ревізійного управління України (за
раз - Державна фінансова інспекція України) . У 32 комплексних про
грамах запобігання злочинності зазначаються й інші суб'єкти запобі¬
гання, зокрема центри соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді;
підрозділи Департаменту виконання покарань України (на даний мо¬
мент - Державна пенітенціарна служба України) ; засоби масової ін¬
формації тощо.
Під час аналізу питання, який суб' єкт запобігання злочинності
вказується у комплексних програмах першим, то у 30 таких документах
ним були підрозділи МВС України. У третині програм (29,8 %) відзна¬
чалась облдержадміністрація, у п'яти - міська рада, а у двох програ¬
мах - навіть Служба безпеки України.
1

2

1

Див.: Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Текст] :
Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Офіц. вісн. України. 2010. - № 94. - Ст. 3334.
Там само.
2
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Проаналізувавши, як часто зустрічається суб'єкт, який указується
у програмі першим, фахівцями сектору встановлено, що у 64,9 % про¬
грам він згадується у більшості заходів; у 29,8 % - у всіх заходах без
винятку і лише в одній програмі такий суб' єкт зазначається в окремих
заходах.
Розглянувши, чи відповідають суб'єкти запобігання злочинності їх
ресурсним можливостям у виконанні запланованих заходів, можна
констатувати, що картина склалася вкрай негативно. У 48,6 % програм
ресурсні можливості лише частково відповідають суб'єктам запобіган¬
ня злочинності у здійсненні запланованих заходів (на нашу думку, це
Луганська, Кіровоградська області, міста Вінниця, Херсон та ін.).
У 45,9 % вивчених програм ресурсні можливості не відповідають за¬
планованим заходам (з нашого погляду, це Вінницька, Сумська облас¬
ті, АРК). Разом із тим у деяких програмах, наприклад Донецької та
Львівської областей, суб' єктам запобігання злочинності надані до¬
статні ресурсні важелі для виконання поставлених завдань із виконан¬
ня запланованих заходів.
У 30 програмах (81,1 %) після їх вивчення та узагальнення щодо
реальності запланованих заходів (з точки зору можливості їх виконан¬
ня) можна констатувати, що вони реальні лише частково. Це пов'язано
з утопічним характером (наприклад, контроль поведінки неповнолітніх
та молоді з неповних сімей або з так званої групи ризику), неоднознач¬
ністю трактування деяких з них і можливістю у зв' язку з цим зловжи¬
вань з боку суб'єктів запобігання. Дві програми (міста Житомир та
Чернівці) містять заплановані заходи щодо запобігання злочинності,
які є нереальними, зважаючи на загальний стан криміногенності укра¬
їнського суспільства на сьогодні. І лише п'ять програм (Вінницька
область, міста Вінниця, Харків та ін.) передбачають заходи, що є акту¬
альними та відображають специфічний характер даних регіонів у за¬
побіганні злочинності, в усуненні причин та умов окремих видів (груп)
злочинів.
Здійснивши аналіз і вивчення питання про кількість відсотків
запланованих у програмах заходів, які носять формальний, декла¬
ративний (який виступає у формі декларації, із словесним зовнішнім
значенням), неконкретний характер, котрі виконати або перевірити
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виконання яких неможливо, сектор відзначив, що у 64,9 % програм
обсяг таких заходів становить до 70 %. У 27 % програм із заплано¬
ваних заходів, які спрямовані на запобігання злочинності, формаль¬
ний і декларативний характер носять близько 50 %. Лише одна про¬
грама з усіх вивчених має конкретні та чіткі заходи, які можливо
виконати у повному обсязі. Ідеться про програму міста Суми, де за¬
значено всього 18 завдань із запобігання злочинності. І дві програми
запобігання злочинності містять більше 70 % запланованих заходів,
які носять формальний, декларативний характер, перевірити вико¬
нання яких неможливо.
Важливим моментом при вивченні всього комплексу регіональних
та міських програм запобігання злочинності є зазначення у них виду
і частоти контролю за їх виконанням, адже саме контроль спонукає
відповідні суб'єкти запобігання злочинності до своєчасної і неухильної
реалізації запланованих заходів із протидії злочинності та нейтраліза¬
ції обставин, що обумовлюють та породжують її. Із 46 узагальнених
сектором комплексних регіональних та міських програм більшість має
зазначений вид і частоту контролю (73 %), наприклад Волинська, За¬
порізька, Полтавська області, міста Львів, Херсон та ін. Іншими сло¬
вами, у програмах зазначених областей та міст указувалось саме на
факт існування такого контролю без його деталізації, тобто яким чином
він здійснюється. Незважаючи на це, досить значна кількість програм
(27 %) не містить виписаної схеми такого контролю (АРК, міста Жи¬
томир, Чернігів та ін.).
Крім чітко визначеного виду та частоти контролю за виконанням
програми, важливим є суб'єкт, який несе відповідальність за її вико¬
нання. Ідеться про персональну відповідальність конкретного органу
чи посадової особи, яка буде керувати та виконувати функції з коорди¬
нації сил та засобів усіх інших суб'єктів запобігання, що вказані в про¬
грамах, з метою найбільш оптимального й ефективного виконання
запланованих заходів. Так, 44,4 % програм указують на відповідаль¬
ність обласної державної адміністрації; 29,6 % покладають таку функ¬
цію на міські ради; 22,2 % програм указують серед таких органів ко¬
місію обласної державної адміністрації; 3,7 % - на відповідне обласне
Управління Міністерства внутрішніх справ України і 3,7 % зазначають
інші відповідальні органи.
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При вивченні питання щодо передбаченості у програмі наслідків її
невиконання слід відзначити, що жодна з комплексних програм запо¬
бігання злочинності таких наслідків не містить. Це свідчить про те, що
органи, посадові особи, які займаються розробкою та прийняттям цих
програм, не вказуючи в деяких випадках форм контролю, а також ігно¬
руючи необхідність чіткого зазначення наслідків їх невиконання, демон¬
струють суб' єктам запобігання формальний характер таких програм, що
в цілому негативно позначається на реальності їх виконання.
Наявність прикладів суто регіональних (міських) чи оригінальних
заходів запобігання злочинності було ще одним аспектом, на який
звернув особливу увагу сектор при вивченні та узагальненні вказаних
програм. 59,5 % розглядуваних документів не мають таких заходів, що
може свідчити про відсутність специфічних проблем на тій чи іншій
території, що видається малоімовірним, ураховуючи особливості та
відмінність у криміногенних ситуаціях різних адміністративних оди¬
ниць (Вінницька, Запорізька, Кіровоградська області, міста Дніпропет¬
ровськ, Чернівці та ін.).
Наприклад, для Донбасу варто було б більшу увагу приділити бо¬
ротьбі зі зловживаннями та правопорушеннями у паливно-енер¬
гетичному комплексі і металургії. Стосовно, наприклад, деяких захід¬
них українських регіонів досить актуальною є боротьба зі злочинами,
пов' язаними із незаконною вирубкою лісових насаджень та видобутком
і продажем бурштину тощо.
40,5 % програм мають оригінальні заходи. Так, зокрема, Чернігів¬
ська обласна комплексна програма профілактики правопорушень на
2007-2009 роки передбачала проведення низки заходів, спрямованих
на запобігання переміщенню територією України, переробленню, збе¬
ріганню та реалізації неякісної продукції тваринного походження. Ще
один приклад. У програмі профілактики злочинності Черкаської об¬
ласті на 2006-2010 роки зазначалось про забезпечення виконання
комплексних заходів по запобіганню і викриттю злочинних посягань
у сфері лісового господарства і надрокористування.
Отже, вивчення та узагальнення чинних та тих, строк дії яких ви¬
черпано, обласних програм запобігання злочинності дає загальне
уявлення про стан справ у цій царині. Аналіз регіонального плануван¬
ня дає можливість звернути увагу на основні недоліки цих документів,
ті їх розділи та структурні елементи, побудова та формулювання яких
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суперечать чи повністю не відповідають вимогам, що пред'являються
до планування. Тому узагальнення регіонального планування запо¬
біжної діяльності, іншими словами, вивчення реальної сучасної прак¬
тики розробки, прийняття та виконання заходів цих документів, дає
змогу оцінити її відповідність нашим уявленням про регіональне пла¬
нування, що базується, окрім іншого, на теоретичних, наукових засадах
такої діяльності та узагальненні міжнародного досвіду планування.

5.3. Співвідношення Державної
програми стратегій запобігання
злочинності, Державного плану
і регіональних планів заходів
стратегій запобігання злочинності
Як уже наголошувалось вище та відзначалось у наукових працях,
присвячених державному та регіональному плануванню запобігання
злочинності в Україні , концепція такої діяльності уявляється такою.
1

1

Див.: Голіна, В. В. Сучасна нормативно-правова база та практика державного про
грамування протидії злочинності в Україні [Текст] / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Пи
тання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2011. - Вип. 2 1 ; Колодяжний, М. Г. Реальний стан виконання регіональних програм запобігання злочинності
в Україні [Текст] / М. Г. Колодяжний // Юридична осінь 2009 року : матеріали доп. та наук.
повідомл. міжнар. наук. конф. молодих вчених і здобувачів (м. Харків, 13 листоп. 2009 р.) /
за заг. ред. А. П. Гетьмана. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. - С. 281-284; Голіна, В. В.
Проблеми реформування державного і регіонального планування запобігання злочинності
в Україні [Текст] / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Реформування судових і правоохоронних
органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук-практ. конф. (м. Харків, 14 трав.
2010 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х. :
Одіссей, 2010. - С. 412-414; Колодяжний, М. Г. До проблеми удосконалення комплексних
програм запобігання злочинності в Україні [Текст] / М. Г. Колодяжний // Актуальні пробле¬
ми кримінального права та кримінології : матеріали всеукр. наук-практ. конф. (м. Донецьк,
24 квіт. 2009 р.) / Донец. юрид. ін-т ЛДУВС. - Донецьк : Норд Комп 'ютер, 2009. - С. 196-198;
Голіна, В. В. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного
дослідження [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний та ін. // Питання
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - Вип. 18. - С. 66-79; Голіна, В. В.
Щодо ефективності регіональної політики боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] /
В. В. Голіна // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні :
матеріали наук. конф. (м. Харків, 15 трав. 2008 р.). - Х. : Право, 2008. - С. 250-253.
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У країні повинна розроблятись та виконуватись програма запобігання
злочинності - це державний директивний стратегічний документ, який
діятиме тривалий історичний час у країні (скажімо, 10-15 років). На її
основі, концептуальних засадах і відповідно до них складатиметься фа¬
хівцями державних науково-дослідних установ Державний комплексний
План запобігання злочинності в Україні на строк не менше 5 років, а вже
на його базі здійснюватиметься регіональне планування.
Усе повинно робитися з певним часовим випередженням і доводи¬
тися до регіонів заздалегідь. Таке ієрархічне і субординаційне співвід¬
ношення загальнодержавного і регіональних документів сприятиме
підвищенню авторитету кримінологічного (і не тільки!) планування
і відповідальності за його наукову розробку і виконання .
До речі, деякі сучасні українські вчені торкаються питання спів¬
відношення загальнодержавних і регіональних програм. На їх погляд,
у нашій країні достатньо великі регіональні відмінності стану, кримі¬
нологічної характеристики і детермінації злочинності, у зв'язку з чим
виникають значні труднощі у розробці і реалізації загальнодержавної
програми запобігання злочинності. Загальнодержавні програми не
можуть бути представлені як сукупність регіональних, однак перші
мають розроблятись. У них доцільно викласти основні методичні при¬
йоми запобігання злочинності, форми організації запобіжної діяльнос¬
ті, систему цілей загальносоціального та спеціального запобігання .
Отже, головним стратегічним документом країни у царині запо¬
бігання злочинності та її проявам повинна стати Державна програма
стратегій запобігання злочинності в Україні. Особливостями цього
документа буде таке:
- він матиме довгостроковий характер, оскільки прийматиметься
на строк 10-15 років;
- програма визначатиме основні положення політики держави
у сфері протидії злочинності та її видам, принципи планування, ви¬
моги до організації управління і до заходів запобігання злочинності,
1
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1

Голіна, В. В. Проблеми кримінологічного планування запобігання злочинності
в Україні [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний та ін. // Питання
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Кроссроуд, 2009. - Вип. 17. - С. 106-123.
Бандурка, А. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы
[Текст] : монография / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Харьков : Изд-во Нац. ун¬
та внутр. дел, 2005. - С. 79.
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рекомендації щодо розробки державних і регіональних планів запо¬
бігання злочинності ;
- формулювання завдань, що будуть ставитись перед суб'єктами
такої діяльності, матимуть загальний директивний характер на кшталт
формулювання більшості заходів, що відображаються у державній та
регіональних комплексних програмах профілактики злочинності та
правопорушень;
- визначення завдань програми має здійснюватись на підставі про¬
веденого кримінологами й фахівцями у сфері профілактики злочин¬
ності й індивідуальної злочинної поведінки прогнозування злочиннос¬
ті в країні на найближчі 10-15 років;
- довгострокове прогнозування злочинності необхідно проводити на
підставі об'єктивних показників кримінально-правової статистики, що
на даний час, як уже відзначалось, відсутня в нашій державі тощо.
Державна програма запобігання злочинності в Україні повинна
стати стратегією органів державної влади щодо перешкоджання роз¬
витку кримінальної активності й розповсюдженості кримінальної за¬
раженості в українському суспільстві. А конкретне наповнення основ¬
них напрямів діяльності доцільно здійснювати в документах нижчого
рівня.
Слід відзначити, що після опублікування авторами цієї моногра¬
фії серії вже анонсованих наукових статей і тез наукових доповідей
і повідомлень, направлення протягом 2008-2011 рр. чисельних
інформаційно-аналітичних довідок до Кабінету Міністрів України,
Ради національної безпеки і оборони України, територіальних органів
державної влади й органів місцевого самоврядування про стан та пер¬
спективи державного і регіонального планування та програмування
запобігання злочинності в Україні вже були спроби розробки законо¬
проектів, у яких відбивались ключові положення запропонованої кон¬
цепції щодо планування запобіжної діяльності.
Це стосується передусім Проекту Закону України «Про державне
прогнозування та стратегічне планування в Україні» (реєстр. № 83),
що вносився у 2010 р. народним депутатом України В. І. Коновалюком.
1

1

Голіна, В. В. Проблеми кримінологічного планування запобігання злочинності
в Україні [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний та ін. // Питання
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Кроссроуд, 2009. - Вип. 17. - С. 122.
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Цей нормативно-правовий акт на основі аналітичної роботи з вивчен¬
ня світового досвіду щодо впровадження системи стратегічного пла¬
нування в роботі органів влади розроблено з метою вдосконалення
системи прогнозних і програмних документів з питань соціальноекономічного розвитку України. Він визначає правові, економічні та
організаційні засади формування цілісної системи державного про¬
гнозування та стратегічного планування розвитку держави, встановлює
загальний порядок розроблення, затвердження і виконання документів
державного прогнозування та стратегічного планування, а також повно¬
важення учасників зазначених функцій державного управління.
Скласти загальне враження про основні ідеї законопроекту можна
шляхом аналізу ст. 5 під назвою «Система документів державного про¬
гнозування та стратегічного планування», яка у відповідних частинах
визначає, що:
1. Документи державного прогнозування та стратегічного плану¬
вання розробляються на довгостроковий, середньо строковий та ко роткостроковий період.
2. На довгостроковий період (понад п'ять років) розробляються:
Схема (прогноз) розвитку та розміщення продуктивних сил України;
Генеральна схема планування території України;
Стратегія розвитку України;
Державна стратегія регіонального розвитку;
стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, міст з чисельністю населення більш як 50 тис.
чоловік.
3. На середньостроковий період (від трьох до п'яти років) розроб¬
ляються:
Стратегічний план розвитку України;
Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період;
прогноз показників відповідного бюджету на планований та три
наступних бюджетних періоди;
державні цільові програми;
регіональні та місцеві цільові програми;
стратегічні плани діяльності центральних органів виконавчої влади;
стратегічні плани розвитку державних господарських об'єднань, на¬
ціональних акціонерних компаній, державних холдингових компаній;
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Основні засади грошово-кредитної політики.
4. На короткостроковий період (один рік) розробляються:
Прогноз економічного і соціального розвитку України на коротко¬
строковий період;
Державний бюджет України;
програми економічного і соціального розвитку Автономної Респу¬
бліки Крим, областей, районів, міст;
місцеві бюджети.
Отже, незважаючи на те, що положення законопроекту стосуються
в цілому соціально-економічного прогнозування й планування у дер¬
жаві, однак у ньому відбито раціональний підхід до цієї діяльності.
Він полягає в тому, що передбачення темпів розвитку економіки (як
і темпів скорочення чи збільшення злочинності) здійснюється на під¬
ставі кількох документів. Один із них є загальним і директивним, що,
по-перше, має довготривалий характер, а по-друге, визначає стратегію
розвитку відповідної сфери суспільних відносин і розвитку держави.
Інший документ (документи) приймається на менш пролонгований
період часу, оскільки є середньостроковим. У ньому вже здійснюється
наповнення відповідної діяльності конкретним змістом.
Проект Закону України «Про державне прогнозування та страте
гічне планування в Україні» пройшов експертне вивчення і на підста¬
ві висновку спрямований на доопрацювання з поданням на повторне
перше читання. Наразі він знаходиться у стані очікування його роз¬
гляду. Незважаючи на існування низки «слабких місць», недоліків
і неточностей цього законопроекту, його розробка ще раз доводить
необхідність зміни в Україні існуючої моделі чи концепції державного
та регіонального планування й програмування, зокрема діяльності
щодо запобігання злочинності, оскільки існуючі програми навіть за
умови їх повного фінансування не здатні забезпечити виконання їх
особливої мети - скорочення злочинності.
Наступним документом у розглядуваній сфері, за нашим уявленням,
повинен стати Державний комплексний План запобігання злочинності
в Україні. Специфічність цього плану виявляється у таких рисах, як:
- він має середньостроковий характер, оскільки прийматиметься
на строк не менше 5 років;
- цей документ стане основою для розробки регіональних планів
запобігання злочинності;
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- у розробці плану, окрім правоохоронців, мають брати участь
фахівці з теорії запобігання злочинності, кримінологи, ювенологи,
віктимологи та інші спеціалісти, знання яких дозволять якісно змінити
існуючі моделі таких документів, а також сприятимуть досягненню
мети плану;
- на відміну від Державної програми запобігання злочинності
в Україні цей документ не повинен містити заходи із загальними фор¬
мулюваннями, завданнями із декларативним відтінком на кшталт «удо¬
сконалити», «покращити», «сприяти», «забезпечити» та ін.;
- державний план як керівництво щодо тактики протидії окремим
видам злочинності та зменшення криміногенного впливу різних не¬
гативних соціальних явищ на державному рівні має містити конкретні
й реально здійсненні заходи;
- у ньому повинна передбачатись можливість внесення змін і до¬
повнень залежно від зміни криміногенної обстановки в державі, на
основі чого будуть корегуватися сили й засоби запобігання певним
видам злочинності;
- державний план у загальних рисах може відбивати структуру
й зміст державних програм профілактики злочинності, що діяли в на¬
шій країні, наприклад Комплексна програма профілактики злочиннос¬
ті на 2001-2005 роки або Комплексна програма профілактики право¬
порушень на 2007-2009 роки тощо.
Останнім документом у розглядуваній царині, згідно із нашим
уявленням про планування запобіжної діяльності, має бути Комплекс¬
ний План запобігання злочинності конкретної області України, що
закріплятиме основні положення та особливості, викладені в поперед¬
ньому підрозділі щодо регіонального планування.
Регіональний план має прийматись обласною державною адміні¬
страцією. Головне, щоб цей процес був гласним, передбачав урахуван¬
ня думки не лише Управлінь МВС України в конкретній області, які,
до речі, переважно ці документи й розробляють, але й інших зацікав¬
лених сторін (громадські організації, науково-дослідні установи, вищі
навчальні заклади та ін.).
Зміст заходів (приписів) у розділах цих документів необхідно мак¬
симально конкретизувати, ставлячи перед суб'єктом (суб'єктами) ре¬
альну мету, спосіб її досягнення, строки, ресурсне забезпечення тощо.
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Вирішення завдання на місцевому (регіональному) рівні повинно бути
внеском у вирішення подібного, але більш узагальненого завдання
в загальнодержавному масштабі.
Окрім того, що такий документ має відповідати певним вимогам,
викладеним у попередньому підрозділі, особливо слід звернути увагу
на контроль над ходом та результатами його виконання, оскільки він
є важливою складовою діяльності у сфері протидії злочинності. Так,
одне з вагомих зауважень до вказаного вище Проекту Закону України
«Про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні»
стосувалось саме відсутності в ньому рівня відповідальності за неви¬
конання та неналежне виконання документів у сфері прогнозування та
стратегічного планування в Україні.
Більше того, бажано, щоб здійснювалась конкретизація суб'єктів,
що вказані у регіональних планах. Це стосується в першу чергу основ¬
них суб' єктів - обласна державна адміністрація та Управління МВС
України у відповідній області. Якщо будуть указуватись не загальні
назви суб' єктів, а певні відділи, департаменти, служби чи інші струк¬
турні підрозділи цих та інших органів, то можна буде оцінити, поперше, їх компетентність у діяльності, якою вони займаються, а по¬
друге, це сприятиме реалізації вимоги щодо контролю за ходом та
результатами виконання заходів планів.
Звичайно, що розробляти регіональні плани запобігання злочиннос¬
ті мають спеціалісти в цій сфері. Недарма на цьому наголошується
у міжнародних документах. Так, у Сальвадорській декларації, прийнятій
на XII Конгресі ООН із запобігання злочинності і кримінального право¬
суддя, що відбувся 12-19 квітня 2010 р. у Бразилії у м. Сальвадор, на¬
голошується на тому, щоб держави виділяли достатні людські й фінан¬
сові ресурси на розробку й здійснення ефективної політики, програм
і заходів щодо підготовки кадрів у сфері протидії злочинності .
Таким чином, вивчення та узагальнення чинних та тих, строк яких
уже сплинув, обласних комплексних програм профілактики злочин¬
ності; аналіз теоретичних положень щодо соціального та інших видів
планування, у тому числі у сфері протидії злочинності; виокремлення
1

1

Доклад о работе двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия,
12-19 апреля 2010 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/
соп#сгішесо^ге882010/. - Загл. с экрана.
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вимог, що, на нашу думку, мають пред'являтися та на яких повинна
базуватись складна діяльність щодо регіонального планування запо¬
бігання злочинності в Україні; аналіз співвідношення державної про¬
грами, плану і регіональних планів запобігання злочинності дає під¬
стави для розгляду критеріїв оцінки ефективності здійснення завдань
регіонального планування.

5.4. Критерії оцінки ефективності
виконання регіональних планів
запобігання злочинності
Як зазначається у літературі, термін «ефективність» у юриспруден¬
ції належить до числа ключових. У сучасній науці поняття ефектив¬
ності отримало дуже широке використання. Ним оперують, говорячи
про науку в цілому, про її самостійні напрями, а також в окремих ка¬
тегоріях, включаючи й правові .
Узагалі слово «ефективність» (від лат. е//есНшз, від е//есїе) означає
творчий, дієвий, спішно зроблений з хорошим результатом. Ефектив¬
ність передбачає досягнення найкращого результату оптимальним
способом для обраного моменту реальності .
Аналіз та узагальнення регіонального планування запобігання зло¬
чинності в Україні так чи інакше зводиться до питання щодо ефектив¬
ності цієї діяльності, тобто заходів, які виконуються суб'єктами пла¬
нування. З цього приводу слушно відзначається деякими науковцями,
що саме з розробки критеріїв оцінки діяльності й слід починати будьяке реформування . Іншими словами, встановлення ефективності ви¬
конаних заходів комплексних регіональних планів запобігання зло1
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Москвич, Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз [Текст] :
монографія / Л. М. Москвич. - Х. : Фінн, 2011. - С. 61.
Див.: Соціологічна енциклопедія [Текст] / уклад. В. Г. Городяненко. - К. : Академвидав, 2008. - С. 135.
Див.: Степанюк, А. Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої
служби України : наук.-практ. посіб. / А. Х. Степанюк, О. С. Четверикова, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Кроссроуд, 2009. - С. 7-26; Степанюк, А. За¬
гальнотеоретичні підходи до визначення поняття «ефективність діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України» [Текст] / А. Степанюк, І. Яковець // Що
річник укр. права. - 2010. - № 2. - С. 208-224.
2

3

212

5.4. Критерії оцінки ефективності виконання регіональних планів запобігання злочинності

чинності виступає «наріжним каменем» роботи десятків суб'єктів,
якими є різні державні та правоохоронні органи країни.
Говорячи про ефективність будь-якої діяльності, її іноді невиправ¬
дано ототожнюють із корисністю. Особливо актуальне це питання
в кінці дії будь-якої цільової програми, у тому числі і регіональних
комплексних планів запобігання злочинності, та оцінки отриманих
результатів та показників.
Так, у літературі відзначається, що ефективність є основним ком¬
понентом корисності і що неможливо уявити ситуацію, за якої дія
правової норми була б корисною, але неефективною . З нашого по¬
гляду, більш аргументованим є підхід, згідно з яким ефективність
і корисність розглядаються як різні властивості дії (діяльності). Корис¬
ність - згідно з цією позицією - розуміється як співвідношення наявних
і побічних результатів, що виникають незалежно від очікувань суб' єкта.
Останні можуть бути як корисні, так і шкідливі. Їх відношення до
отриманих у рамках цілі результатів і характеризує корисність дії .
Інші науковці уточнюють, що, на відміну від ефективності, корис¬
ність орієнтована на мету. Якщо для ефективності важливо найбільш
максимально реалізувати функціональну спрямованість явища, то для
корисності такого завдання немає. Явище (у нашому випадку діяльність
щодо виконання планових завдань) може вважатися корисним при його
достатньо незначному позитивному ефекті (наприклад, несуттєве ско¬
рочення злочинності в області за певний проміжок часу). Важливо те,
що категорія «корисність» передбачає будь-який ефект. Цей факт ви¬
ключає можливість використовувати її як умову ефективності, оскіль¬
ки шкідливі наслідки будь-якої дії не виключають її ефективності.
Наявність негативних наслідків (нераціональне використання бюджет¬
них коштів, виділених на виконання заходів регіональних планів; не¬
виконання чи неповне здійснення запланованих завдань та ін.) свідчить
лише про побічні дії й теоретично не виключає вдалого прояву явища
у своїй функціональній спрямованості .
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Отже, категорія «корисність», як і ефективність, має оціночний та
відносний характер. Однак, на відміну від ефективності, питання про
корисність явища (діяльності) вирішується, виходячи не із суб'єктивної
оцінки об' єктивних показників, а із суб' єктивної оцінки, зробленої на
підставі особистого сприйняття наслідків, широту меж яких суб'єкт
визначає для себе самостійно. До того ж абстрагування корисності від
мети функціонування явища унеможливлює ототожнення категорій
«корисність» і «ефективність» .
Іншими словами, уникаючи складної термінології й заплутаних
формулювань, зазначимо, що наявність невдач регіонального плану¬
вання, певних прорахунків відповідних суб'єктів цієї діяльності із
запобігання окремим видам злочинності, тобто часткової чи неповної
корисності, не заважає в цілому визнати здійснення комплексного
планування ефективним.
Узагалі ефективність є дуже важливою вимогою, яка, напевно, не
дотримана у жодному регіональному плані, строк якого закінчився. Не
дарма на це особливо звертається увага в уже згаданих нормативноправових актах у сфері планування та програмування запобігання
злочинності. Так, Закон України «Про державні цільові програми»
передбачає, що:
- проект концепції державної цільової програми (у тому числі
правоохоронної спрямованості) повинен містити оцінку очікуваних
результатів та визначення її ефективності (ст. 6);
- державний замовник (в регіональному плануванні це облдержад¬
міністрація) готує щорічний звіт про результати виконання програми
з метою визначення ефективності її виконання (ст. 8);
- проект державної цільової програми повинен містити, окрім ін¬
шого, розрахунок очікуваних результатів виконання програми та її
ефективності (ст. 9) .
Більше того, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер¬
дження Порядку розроблення та виконання державних цільових про¬
грам» деталізує, що:
1
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- проект концепції програми має включати окремий розділ «Очі¬
кувані результати виконання програми, визначення її ефективності»
(ст. 12);
- проект самої програми повинен розміщувати розділ «Очікувані
результати, ефективність програми» (ст. 24);
- державний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає
заключний звіт про результати виконання програми, у тому числі щодо
оцінки її ефективності (ст. 48) .
Як ми бачимо, нормативно закріплено низку приписів і положень,
що стосуються як обов'язкового відображення у регіональних планах
запобігання злочинності розділів, присвячених оцінці ефективності цих
документів, так і здійснення самої оцінки результативності плану.
Аналіз змісту обласних програм протидії злочинності показує, що
ця законодавча вимога ігнорується деякими розробниками регіональ¬
них планів, у зв' язку з чим такий розділ просто відсутній. Тобто скла¬
дається враження, що розробники та ініціатори свідомо не включають
це положення до програми, щоб не було необхідності здійснювати
оцінку ефективності виконаних завдань та заходів.
На нашу думку, основним (не єдиним) показником ефективності
планування повинно бути досягнення його універсальної мети - ско¬
рочення, приборкання злочинності у певній області чи конкретній
адміністративно-територіальній одиниці України, що виражається
у конкретних кількісно-якісних реальних і об'єктивних показниках,
а саме: рівень злочинності у конкретній області протягом дії регіональ¬
ного плану; структура злочинності; її динаміка; рівень латентності та
віктимізації населення області; поширеність різних видів злочинності
по конкретних районах регіону; збитки для держави в цілому та міс¬
цевої громади зокрема від злочинних проявів тощо.
Дійсно, наочним відображенням результативності здійснених за¬
ходів щодо протидії окремим видам злочинності та її проявам на місцях
може бути, окрім іншого, факт виконання завдань конкретного плану,
розрахованого на відповідний проміжок часу в конкретній області
України. Ці завдання чітко формулюються у паспорті до кожного регіо1
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нального плану, однак оцінити їх реалізацію уявляється не завжди
можливим. Це пов' язано із тим, що самі завдання сформульовано не¬
чітко, неконкретно та розпливчасто, що взагалі неприпустимо.
Прикладом може слугувати чинна Комплексна програма профілак¬
тики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвер¬
джена рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 р. № 82-УІ. Так,
у розділі «Цілі та завдання програми» виокремлено низку завдань, що
стоять перед суб' єктами планування запобіжної діяльності на Харків¬
щині протягом найближчих п' яти років. Серед них можна виділити:
- удосконалення системи заходів профілактичної та виховної ро¬
боти з різними категоріями населення, насамперед із неповнолітніми
та молоддю;
- удосконалення системи лікування та реабілітації осіб, що допус¬
кають немедичне вживання наркотиків;
- удосконалення організації системи правоохоронних органів у час¬
тині вирішення профілактичних завдань та реалізації функцій протидії
злочинності;
- сприяння участі громадян та їх об'єднань у боротьбі зі злочин¬
ністю;
- формування системи правового виховання населення;
- започаткування системи віктимологічної профілактики окремих
груп та видів злочинів тощо.
Отже, таке формулювання завдань цієї, як і багатьох інших, про¬
грами викликає низку запитань. Нами вже давно наголошувалось на
тому, що розробникам регіональних планів слід уникати аморфних
виразів на кшталт «удосконалити», «покращити», «сприяти» тощо .
Вони не дозволяють оцінити результат виконаної суб' єктами роботи
із запобігання тому чи іншому виду злочинності. У таких випадках
будь-яка робота щодо «удосконалення» чи «покращення», навіть пря¬
мо і не спрямована на досягнення конкретного завдання, буде вважа¬
тися виконаною.
Більше того, ознайомлення з наступними завданнями викликає
питання про початок формування системи правового виховання на1
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селення, нібито воно ніколи у державі, зокрема на Харківщині, не
здійснювалось. Це стосується і системи віктимологічної профілактики,
що, на думку розробників програми, відсутня. Звичайно, є й інші до¬
рікання з цього приводу.
Однак ця критика висловлюється виключно з метою підвищення
якості форми та змісту регіональних планів України, має, так би мовити,
раціональне зерно і пов'язана виключно із виробленням критеріїв, за
якими б оцінювалась ефективність планів запобігання злочинності.
Як зазначалось вище та підкреслюється у літературі, офіційні по¬
казники злочинності у державі та конкретному регіоні чи місті, що
відбиваються у відомостях кримінально-правової статистики МВС
України та його управлінь в областях, Державної судової адміністрації
України та її територіальних підрозділів, неповно відбивають рівень
криміногенності та кримінальної активності на місцях. Це пов'язано
із багатьма причинами: зловживання працівників органів статистич¬
ного обліку, свідома відмова у реєстрації злочинів та правопорушень
співробітниками органів внутрішніх справ у районних відділах міліції,
перекручування у так званому ручному режимі регіональних показни¬
ків злочинності у центральному апараті МВС України, відмова потер¬
пілих у поданні заяв та повідомлень про вчинені щодо них криміналь¬
ні посягання тощо.
На усунення цих недоліків статистичного обліку злочинів було спря¬
мовано низку нормативно-правових актів. Одним із них є Указ Прези¬
дента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення бо¬
ротьби з організованою злочинністю і корупцією» від 6 лютого 2003 р.
№ 84/2003 , яким майже вперше на найвищому офіційному рівні визна¬
но зловживання у сфері державної кримінальної статистики. У п. 7
цього Указу звертається увага на викорінення практики оцінки роботи
підпорядкованих підрозділів за кількісними показниками. Також у до¬
кументі йдеться про необхідність покласти край гонитві за нарощуван¬
ням результатів роботи шляхом викриття дріб'язкових правопорушень,
недопущення приховування злочинів від обліку; завершення розробки
та запровадження нових критеріїв оцінки діяльності правоохоронних
1
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органів, які б відображали реальні результати службової діяльності та
спиралися на об' єктивні статистичні показники, в основу яких було
б покладено судові рішення. На жаль, за вісім років після видання цьо¬
го нормативно-правового акта небагато змінилось у принципах та під¬
ходах обліково-статистичної діяльності МВС України.
Як відомо, більш-менш реальний рівень криміногенності визнача¬
ється за допомогою встановлення рівня віктимізації у нашому випадку
у відповідному регіоні. До речі, такий підхід уже давно апробовано
в США та країнах ЄС, де офіційні звіти МВС та Міністерства юстиції
існують не відокремлено, як у нашій державі, а паралельно із показни¬
ками рівня віктимізації населення. І загальний висновок керівництва
певної країни та громадськості про стан злочинності здійснюється шля¬
хом аналізу та узагальнення як загальної офіційної інформації про зло¬
чинність та злочинців, так і результатів щодо рівня віктимізації.
Усе це здійснюється шляхом незалежних і незаангажованих опи¬
тувань населення в конкретній адміністративно-територіальній одини¬
ці на основі спеціально розробленої анкети за участю як правоохорон¬
них органів, так і наукової спільноти та громадськості.
В Україні проведення спеціальних опитувань громадян щодо вста¬
новлення рівня віктимізації населення, визначення найбільш пошире¬
них та суспільно небезпечних кримінальних посягань, оцінка роботи
правоохоронних та судових органів тощо має фрагментарний, незлагоджений характер та здійснюється не на постійній основі. У державі
в цілому, а тим більше в регіонах, не запроваджуються спеціальні со¬
ціологічні та кримінологічні дослідження, на підставі яких можна було
б не лише встановлювати поширеність певних видів злочинності в об¬
ластях, але й прогнозувати, хоча б у короткостроковій перспективі,
динаміку злочинності та її проявів, на основі чого і проводиться регіо¬
нальне планування.
Більше того, такі опитування населення можна здійснювати з ме¬
тою оцінки населенням ефективності виконання заходів конкретної
регіональної програми запобігання злочинності, частина якого, на¬
певно, узагалі не знає про їх існування.
Одним із показників ефективності діяльності щодо протидії зло¬
чинності, у тому числі в межах виконання заходів комплексних регіо¬
нальних планів запобігання злочинності, є кількість заяв та повідом¬
лень громадян про вчинені злочини та правопорушення. Як зазнача218
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лось, на практиці існує з цього приводу багато зловживань з боку
правоохоронців, однак урахування цих відомостей разом з іншими
показниками роботи суб' єктів запобігання злочинності допоможе зро¬
бити правильні висновки щодо результативності виконаних завдань
регіональних планів.
Узагалі, з нашого погляду, оцінювати ефективність та результатив¬
ність будь-якої діяльності не варто лише за кількісними показниками,
тим більше у сфері протидії злочинності. Слід ураховувати якісний бік
розглядуваного питання. Недарма як один із недоліків так званого
статичного методу пізнання ефективності певного державно-правового
явища розглядають розуміння його виключно як кількісної величини .
З цього приводу, наприклад, В. В. Лунєєв при дослідженні кримінальноправових норм справедливо зазначає, що аналіз такої складної діяль¬
ності, як запобігання злочинності, може мати низку підходів. В одному
випадку під ефективною протидією злочинності розуміється обґрун¬
тованість і доцільність норм права й правоохоронної діяльності, в ін¬
шому - максимальне досягнення мети при мінімальних витратах люд¬
ської енергії, часу й матеріальних засобів, у третьому - відношення
фактично досягнутого результату в запобіганні злочинності до мети,
для досягнення якої були прийняті ті чи інші заходи тощо. Крім того,
існують різні підходи щодо того, що обрати за вихідну ціль: усунення
причин злочинності, її викорінення чи зниження рівня, підвищення
розкриття злочинів, захист прав громадян та ін.
Так, здійснення висновків щодо ефективності регіональних планів
на підставі кількості отриманих заяв про злочини слід проводити па¬
ралельно з урахуванням обсягу цих повідомлень, які реально розгля¬
нуто та за якими прийнято конкретні рішення, спрямовані на захист
прав і законних інтересів громадянина. Також необхідно звертати ува¬
гу й на швидкість реагування на отримані заяви про ті злочини, що
вчинено або які готуються.
Індикатором ефективності регіонального планування може висту¬
пати дотримання судовими органами принципу невідворотності кри1

2

1

Москвич, Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз [Текст] :
монографія / Л. М. Москвич. - Х. : Фінн, 2011. - С. 68.
Див.: Лунеев, В. В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными
видами в современной России [Текст] / В. В. Лунеев // Государство и право. - 2003. № 7. - С. 106.
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мінальної відповідальності. Наведемо лише кілька цифр. За даними
Державної судової адміністрації України та Верховного Суду України,
наприклад, у 2009 р.:
1) судами першої інстанції закінчено провадження у 183,4 тис.
кримінальних справ, а вирок (у 0,2 % випадків виправдувальний) по
становлено в 142,9 тис. із них (77,9 %). Решта 22,1 % - це постанови:
6,3 тис. - про повернення справи на додаткове розслідування; 3,8 тис. - про
направлення за підсудністю; 29,5 тис. - про закриття провадження;
2) у 3,5 разу збільшилась кількість розглянутих судами постанов
слідчих про закриття справ у зв' язку із закінченням строків давності у спра¬
вах щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини (усього 113,7 тис.);
3) суди звільнили від кримінальної відповідальності за постанова¬
ми слідчих 10,2 тис. осіб (на 41,8 % більше, ніж у 2008 р.), за власною
ініціативою - 31,1 тис. осіб, а також звільнили від покарання 72,2 тис.
засуджених (49,3 %), у тому числі засуджених за тяжкі злочини - 26,7 тис.,
за особливо тяжкі - 1,3 тис. При цьому суди призначили більш м'яке
покарання, ніж передбачено законом, 11,6 тис. особам (7,9 %) .
Отже, ми бачимо, що ефективність виконання регіональних комп¬
лексних планів запобігання злочинності залежить ще й від результа¬
тивності, неупередженості та професіоналізму районних судів, від
роботи яких залежить, окрім іншого, рівень довіри місцевої громади
до всіх органів державної влади.
Показником ефективності регіонального планування виступає та¬
кож кількість громадських формувань правоохоронної спрямованості,
що безпосередньо на добровільних та інших засадах здійснюють про¬
філактику злочинності на місцях, беруть участь у охороні громадсько¬
го порядку, допомагають органам внутрішніх справ щодо відвернення
або припинення злочинів тощо. Більше того, слід ураховувати і кіль¬
кість злочинів та правопорушень, яким вдалося запобігти силами
громадських формувань; активність їх роботи; злагодженість із місце¬
вою владою та ін.
1

1

Хавронюк, М. І. Реформа судової та правоохоронної систем: ключові про¬
блеми [Текст] / М. І. Хавронюк // Реформування судових і правоохоронних органів
України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав.
2010 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Х. : Одіссей, 2010. - С. 183-187.
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Звичайно, що поряд із вказаними показниками ефективності регіо¬
нальних планів запобігання злочинності можуть бути й супутні дані
та характеристики, за якими можна здійснити певні висновки:
- рівень злагодженості роботи і координації дій регіональних пра¬
воохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
- показник залучення кількості суб'єктів планування, відображених
у цих документах;
- активність внесення змін та доповнень до плану залежно від
зміни кількісних і якісних показників злочинності в регіоні;
- ефективність витрачання коштів, виділених на виконання плану
тощо.
Слід наголосити на тому, що розробники та державні замовники
регіональних планів запобігання злочинності поступово змінюють своє
відношення до цієї діяльності та до критеріїв її оцінки, звертаючи
увагу не лише на кількісні показники, але й на якісні характеристики,
за якими можна зробити загальний висновок про результативність
планування.
Так, у деяких чинних програмах запобігання злочинності, прийнятих
до 2015 р., одним із структурних елементів цього документа є показни¬
ки його «продукту». Він виглядає у формі окремого розділу програми
або додатка до неї та оформлюється у вигляді таблиці із зазначенням
різних показників на момент розробки програми і за кожним роком її
дії. Тобто цей продукт регіонального плану має вигляд короткостроко¬
вого прогнозу рівня злочинності в області на найближчі роки.
Наприклад, Комплексна програма профілактики правопорушень
в Чернівецькій області на 2010-2012 роки серед показників продукту
програми виділяє: загальну кількість зареєстрованих злочинів в об¬
ласті; кількість зареєстрованих злочинів у сфері економіки; кількість
вилученої вогнепальної зброї та середньодобову кількість порушень,
за якими складено адміністративні протоколи.
Окрім цього ця програма має розділ під назвою «Показники ефек¬
тивності програми», в якому розміщено відомості щодо: рівня зло¬
чинності на 10 тис. населення; зросту зареєстрованих злочинів у сфе¬
рі обігу наркотиків; кількості виявлених злочинів загальнокримінальної спрямованості. У розділі «Показники якості програми» звертаєть221
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ся увага на дотримання законності у діяльності органів внутрішніх
справ.
Аналогічним чином поступили розробники Комплексної програми
профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки,
які серед показників продукту програми вказали: встановлення у гро¬
мадських місцях засобів відеоспостереження із виведенням зображен¬
ня на монітори чергових частин органів внутрішніх справ; встановлен¬
ня у громадських місцях засобів екстреного зв' язку «громадянин - мі¬
ліція»; встановлення у громадських місцях засобів екстреного викли¬
ку міліції; забезпечення службовими приміщеннями дільничних ін¬
спекторів міліції та членів громадських формувань для здійснення
прийому громадян.
Серед показників ефективності програми Житомирської області
виділено: зниження кількості вчинених злочинів; зниження кількості
осіб, які потерпіли від злочинів; збільшення кількості подань, внесених
слідчими, щодо усунення причин і умов вчинення злочинів.
Показники якості зазначеної програми передбачають: скорочення
рівня злочинності у розрахунку на 10 тис. населення; зниження або
стабілізацію питомої ваги злочинів, що вчиняються у громадських
місцях, дітьми, особами, які раніше вчиняли злочини, особами у стані
алкогольного сп'яніння; зростання частки відшкодованих збитків, за¬
вданих унаслідок вчинення злочинів.
Насамкінець, третьою чинною програмою, що надійшла на наше
звернення з облдержадміністрації і вирізняється з-поміж інших наяв¬
ністю її продукту, є Комплексна програма організації допомоги право¬
охоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та
профілактики злочинності в Херсонській області на 2011-2015 роки.
Оскільки ця програма присвячена переважно охороні громадського
порядку, то і власне показники її продукту пов'язані із діяльністю
громадських формувань у Херсонській області. Так, планується, що
кількість громадських формувань, їх членів та громадських помічників
дільничних інспекторів міліції протягом означеного періоду збільшить¬
ся у кілька разів; зменшиться навантаження у розрахунку на одного
громадського помічника дільничного інспектора міліції; підвищиться
кількість рейдів та відпрацювань території населених пунктів, про¬
ведених за участі громадських формувань.
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Звичайно, що формулювання показників продукту цих регіональ
них програм запобігання злочинності не є ідеальним, як і визначення
критеріїв ефективності даних документів. Однак, незважаючи на мож¬
ливу скептичність щодо структури вказаних додатків до регіональних
планів, важливо інше: ініціатори, розробники та державні замовники
комплексних планів запобігання злочинності намагаються врахувати
вже анонсовані вимоги законодавства, пов'язані з обов'язковою оцін¬
кою ефективності цільових програм та результатів здійсненої роботи
суб' єктами протидії злочинності.
Узагалі, навіть за умови відповідального ставлення виконавців за¬
ходів регіональних планів до своїх обов' язків не слід очікувати неспо¬
діваних позитивних результатів, розраховувати на обвал кількісних
і якісних вимірів злочинності в області та ін. Навіть так звані загальносоціальні заходи запобігання злочинності, що полягають в удоскона¬
ленні соціально-економічної, політичної, організаційно-управлінської,
моральної, правової та інших сфер життя, мають дещо відстрочений
характер. Протидія злочинності є наполегливою і довготривалою ро¬
ботою різних суб' єктів. Найголовніше, щоб плани виконувались від¬
повідально і скоординовано різними органами згідно із вимогами за¬
конодавства, базуючись на теорії запобігання злочинності, а результат є всі передумови так вважати - не змусить довго чекати.

Розділ 6
Кримінологічне
моделювання у сфері
запобігання злочинності
^^^^н

6.1. Поняття, види, специфіка
кримінологічного моделювання

Моделювання - це один із методів наукового пізнання, тобто до¬
слідження будь-якого явища, процесу або систем шляхом побудови
відповідної їм моделі. У широкому розумінні - будь-який образ, аналог
(уявний чи умовний: зображення, опис, схема, креслення, малюнок,
план, карта та ін.) якогось об'єкта, процесу чи явища, який використо¬
вується замість оригіналу . За допомогою методу моделювання у кри¬
мінології з' являється можливість побудови і використання криміноло¬
гічних моделей (описових, цифрових або знакових, графічних та ін.),
які відображають статистичні чи динамічні властивості об'єкта, що
моделюється .
Специфіка кримінологічного моделювання у сфері запобігання
злочинності полягає у контексті даної монографії у створенні теоре1

2

1

Российская криминологическая энциклопедия [Текст] / под общ. ред. А. И. Дол
говой. - М. : НОРМА, 2000. - С. 347-348; Большой энциклопедический словарь
[Текст]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Большая Рос. энцикл. ; СПб. : НОРИНТ,
2004. - С. 744.
У монографії не ставиться завдання розгляду теоретичних питань методу моделю¬
вання (детально про це див.: Аванесов, Г. А. Теория и методология криминологического
прогнозирования [Текст] / Г. А. Аванесов. - М. : Юрид. лит., 1972. - С. 191-201; Курс со¬
ветской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник
[Текст]. - М. : Юрид. лит., 1985. - С. 51-52; Зелинский, А. Ф. Методика криминологичес¬
ких исследований [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Зелинский. - Киев : УМК ВО, 1992. С. 35-36; Курс кримінології: Загальна частина [Текст] : підручник : у 2 кн. / О. М. Джужа,
П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи. - К. : Юрінком Інтер,
2001. - С. 199; Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика
[Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки /
А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 100-101, 394; та ін.).
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тичної описової моделі державної програми запобігання злочиннос¬
ті в Україні на найближчі 15 років. Модель такої програми ще
у 90-х рр. ХХ ст. була запропонована С. В. Бородиним. На його дум¬
ку, для розробки теоретичної моделі програми повинні бути взяті
наступні базові компоненти: цілі і завдання програми; стан злочин¬
ності, її наслідки та співвідношення з іншими соціальними відхилен¬
нями; причини злочинності; прогнозування злочинності і злочинної
поведінки; загальні, організаційні, правові і соціальні заходи соці¬
ального запобігання; роль науки у боротьбі зі злочинністю; умови
розробки і реалізації програми. У теоретичній моделі програми необ¬
хідно також спробувати обґрунтувати концепцію програми . Розроб¬
лена автором теоретична модель згаданої програми представлена
схемою на рис. 1 (мовою автора) .
Деякі авторські пояснення до теоретичної моделі.
У теоретичній моделі програми запропонований підхід до загальносоціальних заходів запобігання злочинності, який у принципі полягає
в тому, що вони, як правило, повинні знаходитися за межами програми,
оскільки передбачаються при соціальному плануванні. Однак, на його
думку, їх необхідно враховувати при вивченні факторів, які впливають
на злочинність, при запобіганні окремим видам соціальних відхилень
(наприклад, алкоголізм, наркоманія, проституція тощо). У моделі визна¬
чаються також організаційні, правові, законодавчі і спеціальні заходи
запобігання злочинності, які, цілком зрозуміло, не є вичерпними .
Вважаємо, що із зазначеним набором елементів запропонованої
структури комплексної програми боротьби зі злочинністю вона дуже
громіздка і навряд чи може бути цілком практично реалізована. Не
уявляється також структура регіональних (обласних, міських) програм.
Разом із тим деякі структурні елементи моделі слід запозичити при
розробці моделі Державної програми стратегій запобігання злочин¬
ності в Україні.
Іншу структуру комплексних планів (за термінологією вченого) та
зміст планованих заходів рекомендував А. П. Закалюк. Наведемо її
скорочено в авторському викладенні.
1
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1

Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы [Текст] / С. В. Бородин. - М. : Наука, 1990. - С. 24.
Там само. - С. 254.
Там само. - С. 255.
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Рис. 1. Примерная структура комплексной программы борьбы
с преступностью
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1. Преамбула зазвичай викладається неструктурованим (загаль
ним) текстом, що містить:
- посилання на вимоги (завдання), що викладені у чинних актах
законодавства щодо запобігання та протидії злочинності, які мають
виконуватися на місцевому рівні (місто, район);
- короткий виклад результатів кримінологічного прогнозу злочин¬
ності на планований, а також більш тривалий період;
- основні (найбільш актуальні) завдання, що мають вирішуватися
у планований період стосовно запобігання злочинності, бажано з на¬
веденням передбачуваних конкретних показників останньої на кінець
планованого періоду.
2. Заходи загальносоціального характеру зазвичай поділяються
на декілька підрозділів, а саме: заходи соціально-економічного харак¬
теру; освітньо-культурні заходи; заходи щодо забезпечення надання
медичної допомоги; заходи щодо підвищення громадської активності
населення; заходи підвищення правової культури населення.
Залежно від конкретних обставин та соціальних умов адміні¬
стративно-територіальної одиниці в цьому розділі плану можуть бути
передбачені й інші заходи запобігання загальносоціального спряму¬
вання.
3. Заходи спеціально-кримінологічного характеру передбачають
здійснення діяльності, що предметно спрямована на усунення, обме¬
ження дій конкретних процесів, явищ, факторів, подій, проявів люд¬
ської активності тощо, які кримінологічним аналізом злочинності
визначені як її причини й умови. Зазначені заходи спрямовані на усу¬
нення, обмеження причин й умов злочинності, які діють:
- у місті (районі) загалом;
- у галузі народного господарства чи суспільних відносин, де зло¬
чинні прояви найбільш поширені або мають тенденцію до зростання;
- стосовно окремих видів злочинів (насильницьких, корисливих
майнових, групових, зокрема щодо груп, які ведуть організовану зло¬
чинну діяльність), які найбільш поширені, або тяжкі, або мають тен¬
денцію до зростання їхньої кількості, шкоди від них та ін.;
- стосовно окремих соціальних груп осіб, які вчиняють злочини: раніш
засуджених; непрацюючих; неповнолітніх; молоді; з аномаліями психіки;
зловживають алкоголем; займаються незаконним обігом наркотиків;
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- на окремих об' єктах: підприємствах, установах, організаціях,
у мікрорайонах, де поширені або мають тенденцію до зростання про¬
яви злочинності, інші порушення громадського правопорядку;
- стосовно окремих осіб, передусім тих, щодо яких індивідуальний
прогноз засвідчив імовірне вчинення злочину.
4. Заходи щодо запобігання правопорушенням, іншим фоновим
явищам, які сприяють вчиненню злочинів (алкоголізм, наркоманія,
проституція, порушення громадського порядку, аморальні вчинки, на
ґрунті яких вчинюється значна частина злочинів або має місце зрос¬
тання їх числа).
5. Заходи щодо вдосконалення управління у сфері діяльності із
запобігання та протидії злочинності націлені на:
- організаційне забезпечення (проведення нарад, засідань, прий¬
няття управлінських рішень, організація їх виконання тощо);
- інформаційно-аналітичне забезпечення;
- методичне й наукове забезпечення, зокрема проведення дослі¬
джень, розроблення методичних рекомендацій, інструктивних доку¬
ментів тощо;
- кадрове забезпечення, зокрема проведення розрахунку та визна¬
чення необхідної штатної чисельності працівників установ, що займа¬
ються спеціально-кримінологічним запобіганням, заходи стосовно його
реального забезпечення, добору кандидатів для укомплектування штат¬
них посад, їх професійного навчання, підвищення кваліфікації, опти¬
мальної розстановки кадрів, контролю за їх діяльністю, зміцнення
дисципліни та підвищення відповідальності, заохочення тощо;
- матеріально-технічне забезпечення;
- фінансове забезпечення, зокрема, бюджетного та позабюджетно¬
го пошуку джерел останнього, забезпечення їхньої легальності та за¬
конності тощо.
Названі заходи вдосконалення управління доцільно передбачити
окремо для правоохоронних органів та судів.
6. Заходи щодо організації реалізації комплексного планування
призначені для доведення останнього до виконавців, а також здійснення
форм і засобів контролю за виконанням плану та підведення підсумків .
1

1

Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 3 : Практична кримінологія / А. П. Закалюк. - К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. С.184-188.
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Модель комплексного плану запобігання злочинності, запропоно¬
вана А. П. Закалюком, по-перше, представляє собою своєрідну
програму-план, теоретична частина, мета та завдання якої викладені
у преамбулі, що характерно майже для всіх комплексних програм,
прийнятих з 1993 по 2012 р. По-друге, у даний документ включені за¬
ходи загальносоціального характеру, що навряд чи виправдано. Ви¬
ходить, що суб' єкти, які реалізовують плани соціально-економічного,
освітньо-культурного та іншого напряму, повинні виконувати вказівки
суб' єктів запобігання злочинності. Узгодження комплексних планів
запобігання злочинності з планами соціально-економічного, культурноосвітнього розвитку країни, регіону, області, міста та ін. не означає
поглинення першим інших планів. По-третє, існує обтяженість моделі
зайвими організаційно-управлінськими та підготовчими заходами, аж
до «проведення нарад, засідань», «оптимальна розстановка кадрів»
тощо. Думається, що це вже занадто.
Повністю сприйняти рекомендації автора щодо структури моделі
комплексного плану запобігання злочинності неможливо.
Практика сучасного моделювання державного програмування за¬
побігання злочинності, яка розглянута у розділі 2 монографії, пропо¬
нувала з кожною новою програмою дещо іншу її структуру. Так, Комп¬
лексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки на¬
раховувала 91 захід, мала коротку преамбулу і такі розділи: І. Організаційноправові заходи. ІІ. Забезпечення конституційного ладу, прав і свобод
людини. ІІІ. Профілактика правопорушень і злочинності. ІУ. Боротьба
з наркоманією і алкоголізмом. У. Боротьба з організованою злочинніс¬
тю і корупцією. УІ. Боротьба зі злочинністю і корупцією. УІІ. Поліп¬
шення розслідування кримінальних справ та розшукової роботи.
УІІІ. Удосконалення кримінально-виконавчої системи. ІХ. Міжнарод¬
не співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Х. Науково-методичне
забезпечення боротьби зі злочинністю. ХІ. Кадрове забезпечення бо¬
ротьби зі злочинністю. ХІІ. Матеріально-технічне і фінансове забез¬
печення правоохоронних органів. ХІІІ. Перспективні заходи.
Наступна за нею Комплексна програма профілактики злочинності
на 2001-2005 роки фактично повторювала структуру попередньої про¬
грами. Нова на той час програма містила 110 заходів і складалася
з преамбули і 11 розділів: І. Організаційне забезпечення профілактики
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злочинності. ІІ. Правове забезпечення профілактики злочинності.
ІІІ. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочин
них посягань. ІУ. Протидія організованій злочинності і корупції. V. Змен
шення кримінального тиску на економічні відносини. УІ. Мінімізація
злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище. УІІ. За
побігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму. УІІІ. Проти
дія рецидивній злочинності. ІХ. Охорона громадського порядку та безпека
державного руху. Х. Запобігання поширенню бродяжництва. ХІ. Мате¬
ріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи.
При багатьох недоліках цих програм заходи останньої, до речі, майже
не були виконані за аудитом Рахункової палати Верховної Ради України,
приваблюють формулюванням деяких напрямів запобігання злочинності
й окремих її проявів. Це ще раз підтверджує думку про, можливо, осо
бливе - програмне - формулювання напрямів і заходів запобігання
злочинності, які можуть бути з певними поправками використані надалі
як стандартний зразок для майбутніх програм і планів.
Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007¬
2009 роки відмовилась від вищевказаних структур. У її Загальній
частині вказані основні завдання (див. розділ 2 монографії), які свід¬
чать, що, немов, найбільш актуальні напрями запобігання злочиннос¬
ті в Україні вже позаду. Наприклад, «оптимізація структури органів,
установ та організацій, що здійснюють заходи з профілактики право¬
порушень» (для реалізації цього завдання передбачені сміховинні за¬
ходи, а саме: «утворення постійно діючої міжвідомчої комісії з конт¬
ролю за надходженням рухомих культурних цінностей (археологічних
предметів) та колекцій до державних установ, яким надано дозвіл на
проведення археологічних розвідок, розкопок на території України;
організація роботи комісії з перевірки зазначених установ; відновлен¬
ня діяльності робочої групи з проведення аналізу ефективності вико¬
ристання орендованого державного майна, своєчасності надходження
орендної плати до Державного бюджету». Ось і вся оптимізація струк¬
тури органів, установ та організацій, що здійснюють заходи з профі¬
лактики правопорушень!). Аналогічно з таким завданням програми,
як: «підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб,
що здійснюють заходи з профілактики правопорушень». Виявляється,
що для підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових
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осіб щодо запобігання злочинності потрібно лише організувати про¬
тягом 2007 р. «...проведення у регіонах семінарів працівників, які
проводять навчальну та роз' яснювальну роботу з питань профілактики
правопорушень у сфері трудового законодавства» (?!).
Слід ще раз підкреслити думку, що розробленням системи запобіж¬
них заходів мають займатися фахівці, які добре обізнані з кримінологіч¬
ною характеристикою відповідного виду злочинів і взагалі злочинності
(у державі, регіоні, місті, районі), комплексом їх причин й умов, сучас¬
ними засобами та іншими можливостями запобіжного впливу на зло¬
чинність. Розроблення системи можливих запобіжних напрямів і заходів,
як правило, повинно передувати складанню плану .
Законодавчо структура державної цільової програми представлена
Законом України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р.
Відповідно до ст. 9 Закону проект державної цільової програми пови¬
нен містити:
- паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рі¬
шення про розроблення, відомості про державного замовника та від¬
повідальних виконавців програми, строк виконання, обсяги та джере¬
ла фінансування);
- визначення мети програми;
- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також
необхідності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету
України;
- перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків ви¬
конання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з роз¬
бивкою за роками);
- розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних,
екологічних тощо) виконання програми та її ефективності;
- розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування програми,
у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з роз¬
бивкою за роками) .
1

2

1

Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика [Текст] :
у 3 кн. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки /
А. П. Закалюк. - К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. - С. 420.
Про державні цільові програми [Текст] : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.
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Проект державної цільової програми підлягає обов'язковій держав¬
ній експертизі, що проводиться відповідно до закону.
У постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження По¬
рядку розроблення та виконання державних цільових програм» від
31 січня 2007 р. конкретизується зміст структурних показників про¬
грами. Роз' яснюється, що:
- п. 26. У розділі «Мета програми» чітко і стисло визначається мета
програми, яка повинна бути тісно пов'язана з проблемою, на розв'язання
якої спрямована програма;
- п. 27. У розділі «Шляхи і способи розв'язання проблеми» об
ґрунтовується вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми
з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів;
- п. 28. Завдання і заходи з виконання програми, спрямовані на
розв'язання проблеми і досягнення мети програми, визначаються за
формою згідно з додатком 2. Під час визначення завдань і заходів слід
дотримуватися таких принципів: взаємозв' язаність; повнота охоплення
проблеми; логічність викладу; відсутність суперечностей і повторів;
- п. 29. У розділі «Очікувані результати, ефективність програми»
подаються розрахунки кількісних та якісних показників (економічні,
соціальні, екологічні, наукові тощо), яких передбачається досягти,
і результати виконання програми з обґрунтуванням їх ефективності.
Розраховані показники подаються за формою згідно з додатком 3.
Методика оцінки ефективності виконання програми розробляєть¬
ся замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих ре¬
зультатів;
- п. 30. У розділі «Обсяги і джерела фінансування» подаються
детальні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування за¬
ходів програми з різних джерел з розподілом за роками.
Контроль за розробленням проекту програми здійснюється держав¬
ним замовником і керівником програми;
- п. 36. Відповідальність за виконання програми, цільове та ефек¬
тивне використання виділених для її виконання коштів несе керівник
програми .
1
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Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових про
грам [Текст] : постанова Каб. Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіц. вісн.
України. - 2007. - № 8. - Ст. 313.
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6.2. Модель Державної програми
стратегій запобігання злочинності
в Україні
Загальна державна програма запобігання злочинності в Україні
(надалі - Державна програма) - це важливий національний документ.
В його основі - інтегровані знання різних галузей права, суспільних,
природознавчих, технічних та інших наук. На наш погляд, модель
Державної програми як окремий документ, а його роль сьогодні фак¬
тично відіграє (і то лише частково) остання Концепція реалізації дер¬
жавної політики у сфері профілактики правопорушень, повинна скла¬
датись із декількох частин.
Першою такою частиною є вступ-звернення до людей.
Зміст його може бути різним в залежності від соціально-еконо¬
мічного, політичного і кримінологічного становища в країні. Але ба¬
жано, щоб він мав певне ідеологічне навантаження й оптимістичні
перспективи. Мабуть, слід указати, що Державна програма запобіган¬
ня злочинності в Україні є узагальненням і розвитком національного
і світового досвіду протидії злочинності, яка ґрунтується на основних
положеннях сучасної кримінології та критичного осмислення розроб¬
ки і здійснення в країні державних і регіональних програм запобіган¬
ня злочинності, її окремим проявам у країні. Як свідчить історія люд¬
ства, злочинність - це явище, котре притаманне соціуму і має свої
закономірності, причини й умови, які їй сприяють, кількісні і якісні
показники, свої витоки, що закладені і в людях, і в недоліках суспіль¬
ства. І те і друге піддається позитивному впливу. Тому людство не
покидає надія, що експерти колись усе ж знайдуть методи вирішення
проблем злочинності і це дасть можливість звільнитися від значної
частини злочинів . А сьогодні максимум можливого у протидії і запо¬
біганні злочинності - скорочення її до певних розмірів, утримання на
відповідному рівні, здійснення ефективного контролю з боку суспіль¬
ства і держави за її станом і дійсним виконанням заходів її запобігання.
1
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Див.: Лунеев, В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские
тенденции [Текст] / В. В. Лунеев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер,
2005. - С. ХХУІІ; Шур, Э. Наше преступное общество [Текст] : пер. с англ. / Э. Шур. М. : Прогресс, 1977. - С. 15.
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Тобто Державна програма не передбачає радикального, «революцій¬
ного» руйнування існуючих інститутів, які протистоять злочинності,
але вона виходить із розуміння того, що в сучасних непростих із різних
точок зору умовах суспільству і державі треба дещо змінити стерео¬
типи підходів до запобігання і протидії злочинності. З одного боку, це
зменшення ступеня криміногенного потенціалу суспільства - цього
могутнього джерела правопорушень і злочинів, а з другого - перейти
від численних, часто декларативних, заздалегідь нездійсненних заходів,
спрямованих мов би на усунення причин й умов тих чи інших негатив¬
них явищ чи процесів, до невеликих за кількістю стратегій, призна¬
чення яких - спроба зменшити криміногенний потенціал суспільства,
обмежити його кримінальні і деліктогенні прояви. Більшого, відверто
кажучи, при сучасних умовах розвитку України ми не досягнемо.
Основна ідея Державної програми - орієнтація всього суспільства
на необхідність довгострокової, послідовної, комплексної, скоордино¬
ваної, контрольованої, владорішучої, незмінної за політичними коли¬
ваннями генеральної лінії запобігання злочинності. Державна програ¬
ма повинна стати шляхом до підвищення ефективності практики тако¬
го запобігання, поворотом від оборонного до пошукового, інтенсивновипереджального реагування на майбутню вірогідну і сучасну існуючу
злочинність з урахуванням реальних можливостей і ресурсного забез¬
печення цього напряму як у державі в цілому, так і окремих регіонах,
областях, містах, районах, селах. Державна програма призвана коор¬
динувати діяльність суб' єктів запобігання злочинності, спрямувати їх
зусилля на вирішення найбільш актуальних завдань, слугувати орієн¬
тиром для творчого (підкреслюємо) підходу до матеріалізації стратегій,
постійного «вигадування колеса» у сфері запобігання злочинності.
Окремі злочинні прояви дуже вразливі від рішучих і винахідливих,
а головне здійснюваних заходів протидії їй (наприклад, злочинність
неповнолітніх, бандитизм та ін.).
Державна програма - це цілеспрямована, єдина за задумом, об¬
ґрунтована, ресурсно забезпечена, реальна, конкретна за напрямами
система протидії злочинності.
Обов' язковою умовою ефективної протидії злочинності є реаліза¬
ція програмних напрямів (директив) і відповідних їм заходів у Дер¬
жавному плані при неослабному контролі за їх здійсненням та оцінці
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досягнутих результатів. Цю функцію повинен взяти на себе відповід¬
ний державний орган, наприклад відповідний комітет Верховної Ради
України.
Визначені у Державній програмі напрями запобігання злочиннос¬
ті не гарантують швидких і ефективних результатів. Наслідки її та
наступних програм можуть бути зримими лише за деякий час і за умо¬
ви, що у процесі реалізації не відбудуться негативні зміни в житті
держави і суспільства і будуть додержані принципи наступності
й обов' язковості виконання програми.
Ніхто зараз у світі не намагається ліквідувати злочинність. По суті,
людство поступається самому собі, оскільки задумів великих мисли¬
телів минулого у сфері запобігання злочинності (Платон, Аристотель,
Монтеск'є, Беккаріа, Бентам, Говард, Маркс та ін.) людству досягнути
не вдалося.
Отже, залишається інший шлях: поступове скорочення криміно¬
генного потенціалу суспільства, що повинно спочатку понизити кіль¬
кісні, а потім відбудуться зміни і в якісних показниках структури
злочинності. Дійсно, суспільство концентрує криміногенний потенці¬
ал. Але у той же час «саме громадянське суспільство - це найкращі
ліки від усіх хвороб державного управління, зловживання владою,
корупції, непрофесіоналізму.» .
Другою частиною Державної програми є викладення основних по¬
ложень кримінологічної політики, які містяться у підрозділі 1.1 розділу 1
монографії. Слід лише акцентувати увагу на двох моментах.
По-перше, кримінологічна політика - це складова частина соціаль¬
ної політики, і від її «мудрості», дійсної соціальної спрямованості не
в деклараціях, засадах, обіцянках та ін., а у реальних справах залежить
успіх нерепресивної протидії злочинності. Кримінологічна політика
не підміняє і не замінює інших політик держави у сфері боротьби зі
злочинністю. Головний напрям впливу кримінологічної політики сприяти споконвічному призначенню права - регламентації правомір¬
ної поведінки людей і таким чином установлювати у суспільстві жор¬
сткі імперативні порядки, одночасно зберігаючи і визначаючи межі
свободи одних не у збиток свободи інших. Енергетичну силу запобі1

1

Колесніченко, В. Захист прав людини - найголовніша національна ідея країни
[Текст] / В. Колесніченко // Голос України. - 2012. - 11 лют. - С. 5.
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гання злочинності завдає (у нашому контексті) сила політичної рішу¬
чості держави у втіленні в життя приписів кримінологічної політики,
яка базується на правових основах. Успіх дії кримінологічної політики
буде залежати від того, наскільки вона проникне у свідомість членів
суспільства і зустріне в них моральне співчуття і підтримку. Без такої
підтримки принципи стратегії кримінологічної політики (як, до речі,
і права) перетворюються в пусті декларації, які не будуть мати ніяко¬
го життєвого значення. Нерепресивний напрям протидії злочинності
названий кримінологічною (державною) політикою, а політика - це
вже майстерність керувати державою і суспільством, поведінкою його
членів, що потребує неабияких зусиль, професіоналізму, ресурсного
забезпечення.
По-друге, кримінологічна політика ставить перед державою і сус¬
пільством реальні завдання, розраховані на соціально-економічні
і матеріально-технічні ресурси країни. Її основними засобами дії повинні
стати стратегії запобігання злочинності, які ще треба навчитися грамотно
і доброякісно розробляти і виконувати відповідними за це суб'єктами.
Кримінологічна політика - складова соціально-економічної програми
держави, а тому не може залежати від «партійних кольорів» влади. Будьяка влада (центральна чи регіональна) зацікавлена у зниженні злочиннос¬
ті, криміногенного потенціалу суспільства як її джерела.
У третій частині Державної програми дається кримінологічний
аналіз і прогноз злочинності. Кримінологічний аналіз злочинності - це
не тільки вивчення даних кримінально-правової статистики, яка відо¬
бражає кількісно-якісні показники злочинності, тобто її стан, рівень,
структуру, характер, динаміку в країні й окремому регіоні (області,
районі), але й урахування (по можливості) її фактичної характеристи¬
ки. Для цього можуть бути використані результати наукових дослі¬
джень, спостереження співробітників правоохоронних органів, публі¬
кації у ЗМІ та ін.
Найчастіше все ж досліджуються відомості кримінально-правової
й адміністративно-правової статистики, що дає більш-менш репрезен¬
тативне уявлення про стан злочинності, про інтенсивність її криміналь¬
них проявів і ступеня тяжкості наслідків, розповсюдженість тих чи
1
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Панько, К. К. Методология и теория законодательной техники уголовного права
[Текст] / К. К. Панько. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. - С. 59-60.
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інших злочинів у територіальному масштабі, про узагальнення знання
щодо структури осіб-злочинців і потерпілих, причини й умови зло¬
чинності, її тенденції, оцінку здійснених попередніх запобіжних за
ходів. Розробники кримінальної політики і її стратегій зобов'язані бути
професіоналами-кримінологами, щоб надати повноцінний криміноло¬
гічний аналіз злочинності, який буде придатний для розробки адекват¬
них стратегій та їх конкретних заходів.
Кримінологічне прогнозування полягає у передбаченні майбутньої
злочинності, комплексів її детермінант, стану суб'єктів запобіжного
діяння, результатів упровадження тих чи інших стратегій та їх конкрет¬
них заходів. Кримінологічний прогноз включає також прогноз про
розвиток соціальної політики держави, демографічної ситуації, зов¬
нішньої і внутрішньої політики та ін. На рівні регіонів ураховуються
його розвиток та певні особливості.
Кримінологічне прогнозування здійснюється різними методами:
екстраполяції, моделювання, експертних оцінок, колективного обгово¬
рення спеціалістів-кримінологів і практиків. За строками прогнози
можуть бути короткостроковими (1-3 роки), середньостроковими (до
10 років) і довгостроковими (більше 10 років).
У всякому разі в цій частині Державної програми такий прогноз
про злочинність та її прояви повинен бути обов' язковим.
Четверта частина Державної програми присвячується меті
і строкам її виконання.
Метою Державної програми є забезпечення втілення криміноло¬
гічної політики у життя країни і поступове зменшення кількісноякісних показників злочинності (рівень, структура, динаміка).
Виконання Державної програми передбачається протягом 10-15
років з дня прийняття Верховною Радою України відповідного закону
про Державну програму України.
Шляхи і способи розв язання проблем - п 'ята частина Державної
програми.
Проблеми втілення кримінологічної політики необхідно розв'язувати
паралельно і як складової частини державної соціально-економічної,
культурно-виховної, освітньої, житлової політики тощо, а також шля¬
хом реалізації зазначених у підрозділі 1.3 розділу 1 монографії та де¬
яких інших стратегіях запобігання злочинності.
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У шостій частині Державної програми розкриваються суть, зміст
стратегій, очікувані результати про їх впровадження в систему запобі¬
гання злочинності. Нагадаємо, що до них відносяться такі стратегії.
1. Зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень.
Фактичні масштаби цієї стратегії різні і необмежені. У технічно роз¬
винутих країнах вони більші, у технічно слабких - менші. Конкретним
змістом вона (стратегія) наповнюється у Державному і регіональних
планах запобігання злочинності. Провідна ідея - це створення більш
ефективних різних бар' єрів, перепон, ризиків для вчинення злочинів
або використання їх вигод. Хитрощі і винаходи у запобіганні злочин¬
ним проявам законом не заборонені (пропагандистські кампанії, від¬
відування місць позбавлення волі тощо).
2. Утручання в кризових ситуаціях. Утручання в кризових ситуаціях
можна розуміти і використовувати по-різному. Але головна ідея цієї стра¬
тегії - утручання шляхом надання послуг у межах загальної системи со¬
ціального забезпечення. Особливо це стосується підлітків, молоді (медич¬
не обслуговування, деінтоксикація у випадках зловживання наркотиками
або звичайного фізіологічного сп'яніння). Треба мати спеціальні служби
(наприклад, такі служби були у складі МВС України. Деякі з них є і зараз).
Узагалі цій стратегії можна надати широке застосування.
3. Залучення громадськості до запобігання злочинності. Участь гро
мадськості у запобіганні злочинності - це не тільки добровільне виконан
ня громадянами свого неофіційного обов'язку по наведенню громадсько¬
го порядку в країні, але й прояв довіри громадян до правоохоронних ор¬
ганів. Світова практика свідчить про різні форми і глибину участі громад¬
ськості у запобіжній діяльності: від інтелектуальної до фізичної участі,
які можна класифікувати, нагадаємо, наступним чином:
а) громадські організації виконують чітко профілактичні функції (ко¬
мітети, ради, групи, асоціації, фонди тощо по запобіганню злочинності
чи її окремим проявам). Головна функція цих асоціацій полягає у підтри¬
манні зв' язку з правоохоронними органами, організації кампаній щодо
запобігання злочинності, а також рекомендаціях для офіційних осіб сто¬
совно стратегій у цій сфері. В Україні такими організаціями є, наприклад,
Ьа 8ігасСа (запобігання сексуальній експлуатації і продажу жінок);
б) громадські організації, функцією яких є вирішення суперечок.
Ці організації відомі під різними назвами - сільські ради або комісії
щодо вирішення спорів, керівництво якими здійснюється старійшина238
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ми чи найбільш поважними людьми. Примирення ворогуючих сторін шлях до запобігання окремим злочинам;
в) громадські організації, що виконують як інформаційну, так і
в основному активну фізичну функцію: розгляд певних справ, втру¬
чання у кризових ситуаціях, патрулювання. Остання форма участі
громадськості є по суті різновидом місцевої міліції/поліції. Отже, їх
головна функція полягає у наданні допомоги правоохоронним органам
щодо налагоджування позитивних взаємовідношень між цими органа¬
ми і населенням. Наприклад, Законом України «Про участь громадян
в охороні громадського порядку та державного контролю» від 22 черв
ня 2000 р. передбачено створення на засадах громадської самодіяль¬
ності зведених загонів громадських формувань, спеціалізованих за¬
гонів (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі
України, асоціацій громадських формувань тощо .
4. Надання допомоги жертвам злочинів. Ці заходи часто розгляда¬
ються як частина програми запобігання злочинності, хоча, очевидно, що
вони виходять за його межі. На наш погляд, цю стратегію слід розгля¬
дати все ж з кримінологічних позицій, тобто не тільки з гуманітарних
міркувань підтримки жертв злочинів, а й як розвиток і широке впрова¬
дження у життя віктимологічного напряму запобігання злочинності,
який має суттєві відміни від особливостей попередніх стратегій. Відомо,
що наявність злочинності як соціального явища припускає процес віктимізації певної частини населення. Злочинність, образно кажучи, мов
би паразитує на віктимізації - набуття людьми (можливо, наявність
у них) певних рис і поведінки, які випадково чи умисно використову¬
ються злочинцями (наприклад, резонансні справи про довірливість
пенсіонерів, інвалідів, людей похилого віку, дітей та ін.). Масова віктимізація населення підштовхує криміногенний потенціал суспільства до
своєї злочинної реалізації. Віктимність людей, віктимізація населення
слугує для різних видів його проявів: люди злочинно діють проти людей,
використовуючи їх поведінку чи іноді дивну необережність або довіру.
Інакше кажучи, у країні повинна бути розгорнута і постійно реалі¬
зовуватися віктимологічна стратегія запобігання злочинності. Віктимологічний напрям протидії злочинності полягає, з одного боку, в на1

1

Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного контролю
[Текст] : Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. 2000. - № 40. - Ст. 338.
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данні громадянам спеціальної (продуманої, кваліфікованої) інформації,
що знижує рівень віктимності населення, а з другого - у реалізації со
ціальних програм щодо забезпечення додаткової захищеності громадян
від злочинності. Заходи віктимологічного запобігання можна звести
до двох груп: заходи, спрямовані на усунення ситуацій, що загрожують
можливістю завдання шкоди людині (загальне віктимологічне запо¬
бігання, яке рівноцінно просвіті про безпеку і самозахист), та заходи,
що дозволяють забезпечити особисту безпеку можливої жертви зло¬
чину, тобто індивідуальне віктимологічне запобігання.
Стратегія самозахисту людей - нагальна і життєво необхідна пробле¬
ма сучасності, оскільки вона стосується не тільки окремої людини (легко¬
важної, необачної, зайво довірливої людини), але й цілого класу населен¬
ня (підприємців, бізнесменів, службовців, фермерів), використання тех¬
нічних засобів, Internet. Злочинність використовує кожну шпарину в сис
темі безпеки. Тому взагалі в країні повинна бути розгорнута широкомас¬
штабна, постійно діюча (а не кампанійська) віктимологічна стратегія за¬
побігання злочинності. Але просвітницькі та інші за змістом і знахідками
віктимологічні програми не діятимуть, не досягнуть своїх цілей, якщо
вони не будуть протистояти кримінальній ідеології. Отже, завдання зазна
чених програм - протидія кримінальній ідеології, забезпечення «імуніте
ту » суспільного організму до різних соціальних перекручень .
Усі зазначені і, можливо, інші стратегії, які виставляє життя і кри¬
міногенна обстановка, потребують постійної уваги суспільства і дер¬
жави. Без відповідального і зацікавленого відношення до їх втілення
кримінологічної «індустріалізації» запобігання злочинності в країні
не відбудеться.
Сьома частина Державної програми може бути названа: Основні
питання здійснення і оцінки стратегій у сфері запобігання злочинності.
У попередніх і нині діючих програмах і Концепціях реалізації державної
політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року
відповідно до законодавчих і нормативних актів у цій сфері обов'язковою
їх складовою є підрозділ під загальною назвою, скажімо: Очікувані
1

1

Детально про це див.: Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького
і корисливого характеру [Текст] : пам'ятка для громадян / В. В. Голіна та ін. - К. : Ін
Юре, 2004. - 48 с.; Голіна, В. В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної
віктимізації в Україні [Текст] / В. В. Голіна // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2007. - № 3. С. 185-194; Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) [Текст] /
за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Х. : Кроссроуд, 2008. - С. 302-307; та ін.
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результати реалізації заходів розглядуваних документів. Як правило,
проголошується, що реалізація Концепції (чи Програми) сприятиме
зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню за¬
хисту громадян від протиправних посягань, покращенню міжнародного
іміджу України, підвищенню рівня її інвестиційної привабливості, а та¬
кож довіри населення до правоохоронних органів; підвищенню ефек¬
тивності заходів, що здійснюються правоохоронними органами для за¬
безпечення правопорядку, створенню науково обґрунтованої системи
проведення моніторингу їх ефективності; підвищенню рівня поінфор¬
мованості населення про стан правопорядку в державі, профілактику
правопорушень та особистий захист громадян від протиправних пося¬
гань; удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної
діяльності, профілактики правопорушень та активізації участі громад¬
ськості в забезпеченні правопорядку в державі; покращенню просвіт¬
ницької діяльності, спрямованої на формування у населення негативно¬
го ставлення до протиправних діянь, та інші подібні декларації.
А якщо нічого зі сказаного не відбулося, що часто за останні роки
і не відбувається, про що ми згадували в попередніх розділах моно¬
графії? Запобігання злочинності - клопітка і довготривала акція, що
не завжди приводить до бажаного успіху. Запобігання злочинності - це,
використовуючи вислів поета А. Навої щодо науки, риття криниці
в пустелі голкою. Очікувані результати в Концепціях відповідних їм
програм і планах заходів сформульовані таким чином, що, нічого із за¬
планованого не зробивши, кожний суб'єкт запобігання злочинності
може відзвітуватися, що їх діяльність сприяла зменшенню, покращен¬
ню, удосконаленню, підвищенню, активізації та іншому окозамилю¬
ванню. Але в дійсності жоден із суб'єктів запобігання злочинності ні
про що не перед ким не звітується.
Тому замість «очікуваних результатів» доцільно запровадити неза¬
лежну, у тому числі міжнародну, оцінку стратегій запобігання злочин¬
ності (по кожній окремо). Оціночними критеріями впровадження
стратегій можливо вважати:
- традиційну кримінально-правову статистику як основу для оцін¬
ки кількісно-якісних показників злочинності, темпи її динаміки та
окремих проявів;
- динаміку криміногенного потенціалу суспільства та його проявів
певними прошарками населення;
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- використання надійних і достовірних джерел інформації;
- ступінь довіри громадян до системи кримінальної юстиції;
- наявність достатнього ресурсного забезпечення (наукового, за¬
конодавчого, фінансового, кадрового, матеріально-технічного та ін.);
- форми і якість контролю, правдивість і критичність звітів та види
відповідальності за невиконання запланованих заходів.
Можуть бути й інші критерії оцінки організації і стратегій запо¬
бігання злочинності в Україні.
Усе це, на наш погляд, повинно бути зафіксовано у Державній про¬
грамі стратегій запобігання злочинності на період до . року, модель
якої надано на рис. 2.
Вступ-звернення

Кримінологічна політика

ї
Кримінологічний аналіз
і прогноз злочинності
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Мета і строки програми

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Стратегії

Зменшення
можливостей
вчинення злочинів
і правопорушень

Утручання в кризові
ситуації

Залучення
громадськості до
запобігання
злочинності

Надання допомоги
жертвам злочинів.
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Рис. 2. Модель Державної програми стратегій
запобігання злочинності в Україні
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6.3. Модель Державного плану заходів
стратегій запобігання злочинності
Ми вже писали, що у кримінологічній літературі при висвітленні
кінцевих цілей і поточних завдань протидії злочинності або окремим
її проявам використовуються поняття «стратегія» і «тактика». Як за¬
значають деякі кримінологи, спираючись на змістовність цих понять
у воєнному розумінні, стратегія - це засоби досягнення цілей, мисте¬
цтво ведення боротьби зі злочинністю, окремими її видами, вибір ви¬
рішального напряму для досягнення заздалегідь накреслених цілей .
Тактика - складова частина стратегії, ті конкретні поточні завдан¬
ня, які вирішуються у межах стратегій з метою досягнення її кінцевих
цілей. Щодо діяльності по запобіганню злочинності тактика визнача¬
ється як найбільш цілеспрямована система правомірних, науково об¬
ґрунтованих і підтверджених передовим вітчизняним і зарубіжним
досвідом методів, способів, прийомів, навіть винахідок при здійснен¬
ні заходів з метою реалізації стратегій, зазначених у Державній про¬
грамі стратегій запобігання злочинності .
Отже, якщо програма - це загальнодержавний нормативний акт
директивного характеру, в якому визначені специфічні стратегії запо¬
бігання злочинності на певний довготривалий строк, то план - теж
нормативний акт, який вміщує тактичні конкретні заходи щодо вико¬
нання і досягнення можливих на даний період у конкретному регіоні,
місті, селищі запропонованих завдань.
Не треба уявляти цей план (на різних рівнях його дії) спрощено, як
деякий набір поспіхом запланованих перед його складанням, непро¬
думаних і, як показує наше дослідження, туманно сформульованих
заходів, таких, що часто взагалі неможливо виконати або не мають
безпосереднього відношення саме до запобігання злочинності. Це за¬
уваження стосується і сучасного Плану заходів з виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень
1

2

1

Криминология [Текст] : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - М. : ИНФРАМ-НОРМА, 1997. - С. 327.
Більш детально див.: Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові про¬
блеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження
[Текст] : монографія / В. В. Голіна. - Х. : Регіон-інформ, 2004. - С. 151-196.
2
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на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міні
стрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р, і регіональних планів
(наприклад, включати до програми соціального і економічного розви¬
тку регіонів заходи, спрямовані на запобігання бідності та безробіттю,
зміцнення соціальних і сімейних зв' язків, посилення протидії чинни¬
кам, що породжують злочинність, абз. 2 п. 3; сприяти забезпеченню
дільничних інспекторів міліції, їх громадських помічників службовим
приміщенням, засобами зв'язку та оргтехнікою - абз. 7 п. 3, та багато
інших. Еклектизм заходів - характерна риса сучасного програмування
і планування запобігання злочинності).
На наш погляд, План реалізації Державної програми стратегій запо¬
бігання злочинності в Україні (надалі - План) має «розвернути» стратегії
у бік деталізації тих чи інших найбільш актуальних на даний час і набув¬
ших чи набуваючих підвищених суспільно небезпечних злочинних про¬
явів і конкретизації під них заходів запобігання. Треба мати на увазі (ще
раз підкреслюємо!), що стратегії запобігання призначені на обмеження,
скорочення злочинності в державі чи регіонах, тому таких формулювань
заходів, як «вивчення причин», «розробити порядок», «удосконалення
роботи», «забезпечення дотримання» та інші, необхідно уникати.
Стратегії запобігання злочинності не є негайним усуненням причин
та умов злочинності та її проявів або тих негативних явищ, що їм слу¬
гують, а діяльністю у межах тієї чи іншої стратегії. Годі керуватися
стандартами та прожектами минулої радянської теорії запобігання
злочинності, «кроками-саженнями», як писав поет. Не виключено, що
при дійсно розвинутому соціалізмі і комунізмі та без капіталістичного
оточення злочинність поступово почне «відмирати». Але ми у цей час
живемо в іншу епоху. Запобігання злочинності зараз - це взагалі «малі
кроки» на цьому шляху. Головне їх робити, а не імітувати чи топцюватися на місці, не намагатися (вивчити) нескінченне коло причин й умов
тих чи інших проявів злочинності, їх усунути, ліквідувати та ін. Поперше, це - фантазія. По-друге, окозамилювання. По-третє, ці при¬
чини й умови теорії і практики кримінологічного запобігання злочин¬
ності давно відомі, хіба є якісь регіональні особливості. Але й вони - не
тайна для суб' єктів боротьби зі злочинністю.
Наведемо невеликий, але болючий приклад. У Дніпропетровську,
як і в будь якому промисловому центрі, найгострішою проблемою
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є боротьба з нелегальними пунктами прийому металобрухту. Про це
«Голос України» писав торік у матеріалі «Металева лихоманка». Там
розповідалося і про кричущі випадки крадіжок у Дніпропетровську не
тільки кришок від каналізаційних люків, а й пам' ятників, і навіть ра¬
ритетної огорожі на центральному проспекті міста. При 25 градусах
морозу в Дніпропетровську металісти розібрали частину теплотраси.
В окропі плавав тоді весь лівий берег міста, кілька будинків залиши¬
лися без тепла. У 2011 р. ДОР ПАТ «Укртелеком» зафіксував у Дніпро¬
петровську 17 тис. крадіжок, було вкрадено 100 км кабелів, що при¬
звело до того, що перестали працювати 60 тис. стаціонарних телефонів.
Збиток від розкрадання становить 4,5 млн гривень. Останнім часом
міліцейські зведення рясніють повідомленнями про затримання зло¬
чинців, які ріжуть на метал або розбирають електричні опори . Хіба
владі причини й умови невідомі і треба щось додатково вивчати? Кра¬
діжки металу стали бізнесом, який приносе немалі доходи і тим, хто
його викрадає, і тим, хто цей метал приймає, і тим, хто займається
металобрухтом, і тим, хто все це «кришує». Потрібні радикальні за¬
ходи на рівні держави. Виготовлення залізобетонних кришок люків,
виявлення нелегальних місць збору металобрухту, оснащення теле¬
фонних колодязів від проникнення сигналізацією, штрафи тощо про¬
блему не вирішать.
Разом із тим треба добре уяснити, що заходи запобігання злочин¬
ності - не підміна функціональних обов'язків органів влади і управ¬
ління, у тому числі правоохоронних органів. Запобігання як напрям
протидії злочинності повинно орієнтувати їх діяльність на пошук нових
науково-практичних підходів до цієї справи. Ми наполягаємо на твор¬
чості таких підходів, тому що готових рецептів заходів запобігання
різним проявам злочинності немає.
На це спрямовані, до речі, структура і зміст Плану заходів.
На нашу думку, структуру Плану доцільно побудувати таким чи¬
ном: вступ, роздільне виділення з поясненням цілей окремо кожної із
стратегій з поділом на заходи стосовно кримінологічно класифікованих
груп злочинів і навіть окремих різновидів злочинів цих груп.
Що означає «кримінологічно класифікованих груп злочинів»?
1

1

Вильгурська, Т. Металісти і влада: війна на поразку [Текст] / Т. Вильгурська //
Голос України. - 2012. - 13 квіт. - С. 12.
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Справа в тому, що класифікація злочинів за Кримінальним кодексом
України і кримінологічна класифікація часто не збігаються. Якщо ко¬
ротко, остання призначається для потреб запобігання окремим проявам
злочинності у зв'язку з їх однаковою детермінацією, мотивами, містом
вчинення злочинів, суб' єктами, наслідками та ін. Наприклад, злочин¬
ність неповнолітніх, злочинність у місцях позбавлення волі, рецидив¬
на, жіноча злочинність, корислива насильницька злочинність тощо.
Але й кримінологічна класифікація злочинів не завжди пристосована
для практичних цілей, унаслідок чого можливості тієї чи іншої стра¬
тегії не використовуються.
Отже, для кожної стратегії, її напрямів і заходів повинна бути своя
специфічна, практично зорієнтована рубрикація видів злочинів і навіть
окремих із них злочинців, щоб вони підпадали під дію тієї чи іншої
стратегії.
Прикладом можуть бути такі - напрацьовані практикою плануван¬
ня запобігання злочинності - рубрикації Плану:
- скорочення пияцтва, алкоголізму, наркоманії, бродяжництва;
- захист життя, здоров' я, честі і гідності особи, її майна від зло¬
чинних посягань;
- зменшення сектору «тіньової» економіки;
- мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовище;
- протидія тероризму, екстремізму, бандитизму;
- перекриття каналів постачання в Україну наркотиків;
- ускладнення вчинення кишенькових крадіжок;
- обмеження проявів насильства в сім'ї та ін.
Зазначена рубрикація - це лише зразок, який підштовхує розроб¬
ників Плану до творчого підходу у справі реалізації стратегій.
У подальшому ці положення отримують конкретний зміст. Однак
слід пам' ятати, що мова йде лише про модель Плану, а не про його
проект, що потребує значної професійної роботи розробників такого
Плану.
У вступі в стислому вигляді надаються кримінологічна характе¬
ристика злочинності в країні на даний момент (її рівень, структура,
динаміка, порівняння з попередніми показниками), найбільш помітні
суспільно небезпечні її прояви у державі й окремих регіонах, ціль за246
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значених у Програмі стратегій і відповідних їм заходів, вимоги і стро¬
ки щодо реального здійснення останніх, об'єктивна оцінка виконаних
заходів попередніх Планів, тобто наступність у досягненні цілей і не¬
обхідність продовження тих заходів, які зарекомендували себе, а також
виявлені при цьому недоліки, форми звітності суб'єкта (суб'єктів) за¬
побігання злочинності та їх періодичність, реагування на невиконання
або неналежне виконання заходів стратегій тощо. У даному контексті
це лише зразковий перелік змістовних положень Вступу. Можуть бути
й інші.
Розділ І. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів
і правопорушень.
Зменшення практичних можливостей вчинення злочинів і корелю¬
ючих з ними негативних явищ і правопорушень передбачає невідклад¬
ні ситуаційні заходи організаційно-правового характеру, спрямовані
на кримінальне середовище, потенційних злочинців, можливі об' єкти
посягання і згадані жертви. Цей тактичний напрям кримінологічної
профілактики означає обмеження або часткове усунення організацій¬
них, ситуативно-дозвільних, віктимологічних, технічних умов, які
сприяють діяльності злочинців або створюють сприятливі умови для
вчинення злочинів, обставин, що допомагають цьому і підвищують
ризики їх вчинення. Заходи, що знижують вигідність реалізації зло¬
чинної мотивації, - це система противаг антисуспільним корисливим,
корисливим насильницьким, насильницьким та іншим злочинним про¬
явам, настановам осіб, які ситуаційно чи потенційно спроможні або
готові до її реалізації.
Заходи стратегії зменшення практичних можливостей вчинення
злочинів і правопорушень повинні бути «прив'язані» не тільки до
певних груп чи частин злочинності, але й до окремих їх конкретних
проявів. Наприклад, якщо мова йде про заходи зменшення умов для
вчинення корисливих ненасильницьких злочинів, то необхідно деталь¬
но вказувати, на які саме їх злочинні прояви вони націлені. Так, корис¬
лива ненасильницька злочинність - крадіжка - включає: кишенькові
і квартирні крадіжки; крадіжки із салонів автомобілів; крадіжки вро
жаю з приватних земельних дачних ділянок; крадіжки електроенергії;
крадіжки автомобілів, зброї тощо. Крім того, слід знати і поновлювати
кримінологічну характеристику структури тих чи інших різновидів
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злочинних проявів, тобто дані про суб'єкт цих злочинів, одноособовий
чи груповий характер їх вчинення, спосіб і обстановку, властивості
об' єкта чи потерпілих, практику приховування або реалізації викраде¬
ного та ін. Ось чому в основі цієї, як і інших стратегій, лежать систе¬
матичні наукові дослідження, постійне спостереження за змінами
у кримінальному середовищі, усунення появи і використання ним
нових умов вчинення злочинів і прийняття заздалегідь відповідних їм
заходів. У цьому, як на нашу думку, і є мистецтво запобігання злочин¬
ності і її поступове скорочення. Не злочинність або її окремі прояви,
а теорія і практика повинні йти на крок уперед. Зараз це відбувається
навпаки.
Необхідно зрозуміти, що ця стратегія запобігання злочинності
практично підходить до будь-яких різновидів злочинів, що навряд чи
доцільно, оскільки План буде перевантажений. Тому її слід викорис¬
товувати у найбільш пріоритетних напрямах злочинних проявів, які
визначаються на державному і регіональному рівнях розробниками
Плану.
Розглядувана стратегія передбачає не просто якісь фізичні пере¬
шкоди вчиненню злочинів або досягненню злочинного результату
(ґрати, прилади спостереження, «розумні дома», «під наглядом сусі
дів», протиугоні засоби тощо). Вважаємо за необхідне більш широке
її розуміння: усунення умов, які викликають, підбурюють особу до
злочину, викликають у неї рішучість діяти злочинним шляхом, відки¬
дають страх перед кримінальною відповідальністю і покаранням та ін.
Тому велике значення також мають, по-перше, використання правових
регуляторів поведінки людей різних галузей права; по-друге, більш
детальне вивчення й урахування умов вчинення окремих проявів зло¬
чинності; по-третє, удосконалення криміналістичних методик роз¬
криття злочинів, що збільшує ризики вчинення злочинів . Іншими
словами, стратегія зменшення практичних можливостей вчинення зло1
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У криміналістичній літературі відмічається, що до заходів профілактичного
характеру належать: популяризація засобів технічного захисту особистого і приват¬
ного майна громадян; встановлення осіб, схильних до вчинення крадіжок, і нагляд за
ними (див.: Настільна книга слідчого [Текст] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Ко
новалова та ін. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К. : Ін Юре, 2011. - С. 388-389; Жура
вель, В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції [Текст] : монографія
/ В. А. Журавель. - Х. : Апостіль, 2012. - С. 234; та ін.).
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чинів потребує наукового кримінологічного і криміналістичного супроводження .
І на останнє слід підкреслити, що зазначена стратегія, до речі, як
і інші стратегії, дає можливість для творчого пошуку засобів, способів,
прийомів, методик реального і відчутного скорочення певних злочин¬
них проявів. Головне, щоб вони впроваджувалися у практику запобі¬
гання злочинності.
Розділ ІІ. Стратегія втручання у кризових ситуаціях.
Кризові ситуації - це різке ускладнення певної обстановки в будьякій сфері людського буття, яке відбувається як на індивідуальному,
груповому рівні, так і взагалі в соціумі. Прояви кризових ситуацій
можуть бути різними: від підвищення криміногенної і навіть кримі¬
нальної оперативної обстановки у територіальному розрізі (район,
місто, область, регіон), підприємстві, організації, угрупованні, сім'ї,
школі тощо до тяжкого положення, ускладнень у особистому житті
конкретної людини, що деморалізують її, оголюють природні інстинк¬
ти виживання. Тобто нами дана стратегія розглядається у більш широ¬
кому плані, ніж надання соціальної допомоги конкретним особам.
В основу цього профілактичного комплексу (і для розробки кон¬
кретних заходів) можуть бути покладені методи декриміналізації
сімейно-подружнього неблагополуччя, протидії криміногенним ситу¬
аціям, відвернення антисуспільної активності криміногенної частини
населення, ресоціалізації та адаптації, кримінально-правового утри¬
мання, деалкоголізації населення, медико-реабілітаційного впливу
тощо. Утручання в кризових ситуаціях припускає розв' язання міжособистісних напружених, часто хронічних конфліктів за допомогою на¬
бору спеціальних засобів діяльності суб'єктів запобігання злочинам,
особливо насильницького характеру. По суті, ця стратегія розрахована
(за нашим уявленням) на надання послуг екстреного характеру, не¬
гайне припинення подальшого негативного і небезпечного розвитку
подій. Отже, це можуть бути як силові, так і запобіжні (профілактичні)
заходи, але у них одна ціль - розв' язати кризову ситуацію з наймен¬
шими втратами. Назвемо примірне коло можливих запобіжних напря¬
мів цієї стратегії.
1

1

Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. :
Норма, 2008. - С. 213-119.
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1. Здійснення постійного соціального контролю за обстановкою
у сімейно-подружній і дозвільній сфері шляхом виявлення мотивів кри¬
міногенної поведінки, постановки на профілактичний облік конфлікту¬
ючих осіб і розробки конкретних організаційно-управлінських, педаго¬
гічних, психологічних, психіатричних, правових засобів їх обмеження,
можливо усунення або послаблення ступеня конфліктної напруги.
2. Орієнтація правоохоронних органів на превентивну роботу з мо¬
лоддю, обмеження практики притягнення до кримінальної відповідаль¬
ності альтернативними засобами втручання у конфлікти.
3. Створення спеціально-психологічної служби (або психолог) в на¬
вчальних установах, де зосереджено велику кількість неблагополучних
підлітків - латентний потенціал кризових ситуацій.
4. Розширення практики надання психотерапевтичної та психокорекційної допомоги населенню з боку державних медичних установ,
удосконалення психологічної допомоги населенню.
5. Упровадження спеціальної підготовки співробітників органів
внутрішніх справ до реагування на прояви насильства у сім'ї, тобто
підготовка професіоналів у справі запобігання насильницьким зло¬
чинам.
6. Розвиток інноваційних технологій і форм профілактики бездо¬
глядності і правопорушень неповнолітніх, у тому числі в умовах сіль¬
ської місцевості.
7. Упровадження нових методів і засобів лікування, а також медич¬
ної і соціально-психологічної реабілітації хворих на наркоманію.
8. Удосконалення постпенітенціарної практики контролю, зокрема
створення спеціальної служби пробації з нагляду за особами, які по¬
вернулися з місць позбавлення волі, та надання їм необхідної допо¬
моги щодо побутового та трудового влаштування.
9. Підготовка груп швидкого реагування щодо розв'язання виник¬
лих конфліктів тощо .
Розділ ІІІ. Стратегія залучення громадськості до запобігання
злочинності.
Широке залучення громадян у сферу запобігання злочинності пе¬
редбачає розвиток правосвідомості і розуміння спільності суспільних
1

1

Див.: Голіна, В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя
та здоров'я особи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Голіна. - Х. : НЮАУ, 1997. - С. 32-47.
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та особистих інтересів. Для цього потрібна тривала та добре організо¬
вана робота щодо розповсюдження відповідних знань, створення
громадських структур, налагодження взаємодій і координації з держав¬
ними суб' єктами запобігання злочинності.
Найбільш поширеною формою реалізації даної стратегії є патру¬
лювання з участю громадян. Світовий досвід збагачений такими фор¬
мами громадського патрулювання, як патрулювання у межах «нагляду
за місцевістю», метою якого є надання допомоги поліції (міліції); на¬
гляд за громадським транспортом, посилення контролю за літаками
і аеропортами для запобігання тероризму, залізничними і автовокзала¬
ми, місцевими спорудами тощо.
Деякі із зазначених форм участі громадськості вже існують або
поступово впроваджуються у практику охорони громадського порядку.
У деяких містах України заплановано створення потужних громадських
формувань на кожен із районів міста, які допоможуть забезпечувати
охорону правопорядку. Після напрацювання методики роботи її буде
передано комітетам самоорганізації населення - для створення на їхніх
територіях власних громадських формувань. Плануються спільні па¬
трулювання правоохоронців і дружинників, збільшується на вулицях
міст кількість піших патрулів (один міліціонер і двоє дружинників),
використання автомобілів, коней та ін.
Такий досвід необхідно переймати і розвивати надалі.
Виходячи з цього, можна виділити такі комплекси запобіжного ді¬
яння з боку громадськості.
1. Створення нової системи громадських формувань захисту право¬
порядку в країні, починаючи із сел і закінчуючи містами.
2. Забезпечення підтримки та координації дій неурядових органі¬
зацій, релігійних конфесій, окремих осіб, які спрямовані на запобіган¬
ня злочинним проявам.
3. Притягнення до запобіжної роботи батьківських комітетів при
школах, жіночих та молодіжних організацій, партій, рухів, фондів,
асоціацій, агенцій, підприємств, сімейних судів, спеціальних клінік,
агентств анонімної допомоги, церкви.
1

1

Федорович, В. Спокій черкащан охоронятимуть пильніше. Допекло. Кількість
патрулів на вулицях обласного центру збільшать удвічі [Текст] / В. Федорович // Уряд.
кур'єр. - 2012. - 19 квіт. - С. 8.
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4. Створення фонду боротьби зі злочинністю для фінансування на
конкурсній основі програм її запобігання, виділення коштів на відповід¬
ні кримінологічні дослідження, обмін досвідом із зарубіжними країнами.
Одне застереження: не треба брати готові моделі, слід розробляти свої,
вітчизняні, які відповідають сучасним реаліям в Україні.
5. Налагодження взаємодії спортивних організацій із навчальними
установами, трудовими колективами, житловими органами та органа¬
ми внутрішніх справ.
6. Вживання організаційно-правових та матеріально-ресурсних
заходів для впровадження нових форм роботи шкіл, культурних уста¬
нов, трудових колективів щодо виховання законослухняної молоді .
Це лише зразки напрямів підвищення участі громадськості. Їх
треба «наповнити» певним конкретним змістом, не перебільшуючи,
але й не применшуючи наші можливості.
Розділ IV. Стратегія надання допомоги жертвам злочинів.
Надання моральної підтримки і моральної допомоги громадянам,
які потерпіли від злочинів (особливо насильницьких), - завдання пра¬
вової, соціально спрямованої держави.
У кримінології роль жертви розглядається з етіологічних (причин¬
них) позицій, тобто як явище, що сприяє формуванню злочинних про¬
явів, і як подразник злочинної рішучості вчинення конкретного зло¬
чину. Кримінологічне (теоретичне і практичне) значення має не будьяка поведінка або діяльність потерпілого, а тільки така, яка охоплю¬
ється поняттям «віктимність» і «віктимізація».
Віктимність визначається як можливість і навіть «здібність» особи,
певних груп осіб стати жертвою злочину в ситуації, коли такі наслідки
могли б і не наступити, якби жертва проявила достатню обережність,
обачність, передбачення. Сучасна віктимологія цим терміном позначає
і певне соціальне явище, і негативну поведінку конкретної особи. Віктимність часто виникає у процесі так званої віктимізації. Віктимізація 1

1

Кокіна, В. Зловживання алкоголем - проблема багатьох країни [Текст] / В. Кокіна // Уряд. кур'єр. - 2011. - 30 берез. - С. 17; Лукьянова, Е. Нам некогда воспитывать
счастливых, умных и здоровых граждан [Текст] / Е. Лукьянова // Голос Украины. 2011. - 21 сент.; Кушнір, Б. Сільський бунт переріс у війну з пияцтвом [Текст] /
Б. Кушнір // Голос України. - 2012. - 21 квіт.; Біттнер, О. Наркотики... з-під шкільної
парти. Правопорядок. Чи вистачить місяця, аби вберегти підростаюче покоління від
«білої смерті»? [Текст] / О. Біттнер // Уряд. кур'єр. - 2012. - 13 квіт. - С. 4.
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це перш за все процес придбання або збільшення віктимності на інди¬
відуальному або масовому рівні. І на індивідуальному, і на груповому
або масовому рівні складовими процесу, у результаті якого з' являються
віктимні особи чи становляться ними, є певні соціальні і психологічні
чинники. Отже, процес віктимізації є результатом, з одного боку, неви¬
конання, неналежного або ще недостатнього виконання державою кон¬
ституційних обов' язків, а по-друге, навмисного чи необережного по¬
рушення людиною елементарних правил особистої безпеки.
До соціальних та психологічних чинників віктимізації на масовому
рівні відносяться: зниження життєвого рівня більшості населення; спад
виробництва, сільського господарства та пов'язане з ним масове безро
біття; недоступно високі ціни багатьох форм позитивного дозвілля; майже
відверта пропаганда порнографії, проституції, насильства та жорстокості,
хоча в Україні прийняті законодавчі акти, що забороняють або обмежують
їх демонстрацію як стандартів поведінки в суспільстві «крутих хлопців»,
«капіталістичного етносу», глуму над особистістю, чесною працею, по¬
рядністю, що зумовили занепад окремих груп населення; дисфункція сім' ї,
що веде до такого віктимогенного (і одночасно криміногенного) стану, як
безпритульність і бездоглядність дітей і підлітків; маргінальність, поши¬
рення соціальних патологій серед населення й особливо в молодіжному
середовищі - алкоголізація, наркоманія, проституція, дитяча бездогляд¬
ність, бродяжництво, жебрацтво тощо; фактична відстороненість насе¬
лення від наведення порядку в країні; панування правового нігілізму
в країні; наявність злочинності як соціального явища припускає процес
віктимізації певної частини населення та ін.
До числа чинників віктимізації на індивідуальному рівні можна
віднести такі:
- рання деморалізація та соціально-психологічна деформація осо
бистості (неблагополучна сім'я, сімейне насильство, відрив від школи,
аморальна вулична поведінка, статева розпуста, алкоголізація, нарко¬
тизація, проституція, антисоціальне оточення тощо);
- безробіття та відсутність гарантії працевлаштування й отриман¬
ня достойної заробітної плати;
- легковажність ставлення особи до свого соціального статусу або
до функціональних обов' язків, які зобов' язують дотримуватися підви¬
щених правил безпеки;
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- провокаційність, конфліктність, судимість, деякі негативні риси
характеру, що ускладнюють процес адаптації особи і підвищують рі¬
вень її особистої віктимізації;
- наявність психологічних розладів особи, які порушують адекват¬
ність поведінки жертви та ін.
Ці та подібні їм чинники віктимізації як широке джерельне під
ґрунтя злочинності потребують відповідної стратегії девіктимізації складного, як і все, що пов' язане зі злочинністю, завдання.
Основні заходи методу девіктимізації такі.
1. Заходи випередження формування групової чи масової віктимізації. Заходи випередження - це, образно кажучи, постійна державна
віктимологічна варта, вимога до якої одна - максимально уникнути
віктимізації і її кримінальних наслідків.
2. Заходи обмеження віктимності і віктимізації, тобто це процес
перешкоджання поширенню в суспільстві або в територіальному роз¬
різі кримінальної віктимізації і скорочення кола віктимних осіб: на¬
вчання потенційно потерпілих засобам нейтралізації конфліктів у сфе¬
рі соціально-економічних та сімейно-побутових, дозвільних відносин,
створення у свідомості людей стереотипу ненасильницького вирішен¬
ня конфліктної ситуації, прийняття спеціальних засобів щодо імовірних
потерпілих із підвищеним ступенем віктимності.
3. Створення реабілітаційних центрів професійної, психологічної,
психіатричної, медичної та правової допомоги особам, які постраждали
внаслідок заподіяння їм фізичної, моральної або майнової шкоди.
4. Систематичний контроль кримінально вражених місць, де від¬
носно часто вчиняються правопорушення, з урахуванням часу їх вчи¬
нення, поведінки потерпілих та ін. Тобто мова йде про своєрідні конфліктогенні зони.
5. Правове виховання та навчання з розповсюдженням серед гро¬
мадян відомостей про необхідну оборону, уявну оборону, затримання
особи, що вчинила злочин, крайню необхідність, діяння, пов'язані
з ризиком (статті 36, 37, 38, 39, 42 Кримінального кодексу України), та
іншої інформації, що перешкоджає віктимності .
1

1

Наприклад, у багатьох європейських супермаркетах не викликає подив об'ява:
«Обережно, діють кишенькові крадії» (див.: Як не стати жертвами злочинних проявів
насильницького і корисливого характеру [Текст] : пам'ятка для громадян / В. В. Голіна
та ін. - К. : Ін Юре, 2004. - 48 с.).
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6. Створення «зворотного зв'язку» правоохоронних органів і на¬
селення: організація телефонів довіри, гарячої лінії з метою отриман¬
ня інформації від громадян про різноманітні правопорушення та кон¬
фліктні ситуації.
Формами індивідуального віктимологічного запобігання є заходи само
оборони, самозбереження, переконання, надання допомоги, примусу .
Це - лише приклади. Віктимологічне запобігання ширше й різнома
нітніше. При складанні відповідного розділу Плану його розробникам
необхідно ознайомитися зі спеціально літературою, законодавством щодо
цього питання і практикою застосування напрацьованих рекомендацій.
Графічно План реалізації Державної програми стратегій запобіган¬
ня злочинності в Україні представлений на рис. 2.
1

6.4. Модель регіонального (місцевого)
плану заходів стратегій
запобігання злочинності
Модель регіонального (місцевого, районного, селищного) плану
запобігання злочинності будується як на теоретичній основі щодо
регіонального планування (розділ 5 монографії) і присвячених цій
проблемі літературних джерел , так і на емпіричних даних, одержаних
нами в результаті узагальнення регіональних (обласних, міських, ра¬
йонних) програм (планів) протидії злочинності .
2

3

1

Більш детально див.: Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове до
слідження) [Текст] / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Х. : Кроссроуд, 2008. С. 202-306.
Криминология [Текст] : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - М. : Изд. груп¬
па ИНФРА-М - Норма, 1997. - С. 755-757; Современные проблемы и стратегии борьбы
с преступностью [Текст] / науч. ред. В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. - СПб .: Изд. Дом
С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. - С. 515-526; Клей¬
менов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. : Норма, 2008. С. 221-223; Голіна, В. В. Поняття та особливості регіонального планування запобігання
злочинності в Україні [Текст] / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2011. - Вип. 22. - С. 21-33; та ін.
Голіна, В. В. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпі¬
ричного дослідження [Текст] / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний та ін. //
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2010. - Вип. 18. - С. 66-79.
2

3
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Нагадаємо, що регіональний рівень кримінологічного планування
віддзеркалює специфіку кримінологічної обстановки в регіоні (місті,
районі, селищі). Урахування особливостей кожного регіону, своєрід¬
ності історичних, соціальних, економічних, географічних, природоресурсних, національних, демографічних, міграційних, криміноло¬
гічних та інших характерних ознак у контексті загальнодержавних
інтересів є передумовою складання регіональних планів. Державна
програма стратегій запобігання злочинності в Україні повинна за¬
лишатися єдиною довгостроковою директивою протидії злочинності,
але і Державний план реалізації її стратегій, і регіональні плани - різ¬
ні. Разом із тим має бути певна їх ієрархія: підкорення регіональних
планів Державній програмі стратегій запобігання злочинності в Укра¬
їні і Державному плану реалізації стратегій в основних положеннях,
однак це не виключає автономності планування на регіональному
рівні, оскільки ключова роль у реалізації стратегій запобігання зло¬
чинності в країні належить територіальним громадам.
Регіональне планування запобігання злочинності повинно базува¬
тися на аналізі кримінологічної обстановки та прогнозі розвитку зло¬
чинності в регіоні (місті). Такий аналіз і прогноз включають:
- кількісно-якісні показники та характерні особливості злочинності
в регіоні (рівень злочинів, їх структура, динаміка, характер злочинності,
її організовані форми, сфера злочинного прояву особи злочинців, потер¬
пілих, кризові ситуації, розповсюджені прийоми вчинення злочинів);
- інтенсивність вчинення окремих видів і груп злочинності;
- географію, тобто розподіл злочинних проявів на території регіо¬
ну або в крупному місті (регіоні);
- простеження тенденцій розвитку регіональної злочинності в за¬
лежності від загальної зареєстрованої злочинності в Україні;
- розкриття злочинів;
- характеристику правоохоронної та правозастосовчої діяльності
в регіоні в цілому, по суб' єктах запобігання і по окремих територіаль¬
них одиницях (містах, регіонах, селищах);
- припустиму латентність окремих проявів злочинності;
- рівень корупції, проникнення криміналітету в бізнес і владу, по¬
ширення «фонових» до злочинності явищ: алкоголізму, наркоманії,
проституції, насильства в сім'ї, безпритульності, бродяжництва, суїциду та ін.;
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- оцінку думки населення щодо захищеності від злочинних пося¬
гань і ступінь страху перед злочинністю;
- характеристику факторів, які визначають розвиток кримінологіч¬
ної ситуації і оперативної обстановки (безробіття, маргінальність,
психологія заробітчан, рівень осіб, які мають судимість, бездоглядність
дітей, дозвілля молоді, сімейне насильство тощо);
- результативність участі громадськості у запобіганні злочинності;
- оцінку власних проблем співробітниками правоохоронних ор¬
ганів;
- криміногенний і віктимогенний потенціал населення в районі;
- кількісний і якісний прогноз розвитку злочинності в районі на
найближчі 3-5 років;
- неупереджену оцінку результатів виконання кримінологічних
планів запобігання та протидії злочинності в регіоні;
- негативні наслідки неналежного виконання завдань окремими
суб' єктами запобіжного діяння.
При аналізі можуть бути використані й інші показники. Усе зале¬
жить від глибини кримінологічного дослідження.
Після отримання зазначених вище даних відбувається узгодження
цілей і завдань із Державною програмою стратегій і Державним планом
їх реалізації та визначеність стратегій до регіональних (міських) умов.
Назва стратегій і розділи регіонального плану повинні відповідати їх
назвам у згаданих документах.
Отже, після вступу першою складовою регіональних планів є стис¬
ле - у всякому разі достатнє - викладення максимально об'єктивної
оцінки даних кримінологічного аналізу обстановки і «місцевої» зло¬
чинності. Це - обов'язкова вимога до структури плану.
Надалі вказуються стратегії, в яких зазначаються і конкретизуються
заходи, сформульовані в Державному плані реалізації стратегій Держав¬
ної програми і, крім того, додатково ті, що відображають особливості
криміногенної обстановки і злочинності, які були виявлені при її попе¬
редньому кримінологічному аналізі, та є пріоритетними для даного
регіону (див. рис. 3). Образно кажучи, відбувається своєрідне «призем¬
лення» заходів стратегій до регіональних (місцевих) криміногенних
обставин.
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Контроль і оцінки результатів

Рис. 3. Модель регіонального (місцевого) плану заходів
стратегій запобігання злочинності

Треба мати на увазі, що заходи реалізації стратегій запобігання злочин¬
ності на регіональному рівні носять переважно не кримінально-правовий,
а кримінологічний характер, котрий відображає перш за все регіональні
обставини, специфіка яких обумовлена об'єктивними і суб'єктивними осо
бливостями регіону (міста, району). Далеко не всі напрями стратегій запо
бігання злочинності, указані в Державному плані реалізації стратегій, є для
них пріоритетними. На порядок денний ставиться ініціативний, творчий,
258

6.4. Модель регіонального (місцевого) плану заходів стратегій запобігання злочинності

а головне - практичний підхід кожного регіону України до складання Пла
ну реалізації заходів стратегій запобігання злочинності. Зрозуміло, що для
цього необхідно мати певну організаційно-управлінську структуру в складі
регіональної державної адміністрації (відділ, групу або щось інше), яка
постійно відслідковувала б здійснення стратегій і контролювала б виконан¬
ня кожним суб'єктом запобігання злочинності відповідних заходів. Розумі¬
ємо, що це не легке завдання, але ж колись його треба вирішувати. Запобі¬
ганню злочинності необхідно вчитися, набиратися досвіду, уміння. У кри¬
мінологічній літературі пропонується навіть створення в регіонах (правда,
Російської Федерації) системи кримінологічної служби. На думку вчених,
кримінологічна служба могла б виконувати такі функції.
Аналітична функція, сутність якої визначається аналізом криміно¬
логічної обстановки в регіоні, ефективністю запобіжного впливу за¬
ходів стратегій, оцінкою отриманих результатів, роллю ЗМІ на кримі¬
ногенну ситуацію в регіоні.
Консультаційно-експертна функція, тобто проведення внутрішньої
кримінологічної експертизи нормативних документів стосовно проти¬
дії злочинності тощо.
Контролююча функція, яка здійснюється переважно у формі кри¬
мінологічного моніторингу шляхом: а) кримінально-статистичного
спостереження злочинності; б) оцінки соціально-психологічного стану
кримінологічної ситуації, зокрема громадської думки, правонастрою
населення, результативності кримінологічної програми і планів.
Прогностична функція, що формує науково обґрунтоване перед¬
бачення щодо майбутнього стану злочинності, правоохоронної діяль¬
ності, кримінологічної обстановки та ін.
Можна покласти на цю службу й інші кримінологічні функції.
Важливим організаційно-управлінським принципом є перевірка вико¬
нання запланованих заходів стратегій. Основні завдання контролю поляга¬
ють у забезпеченні перетворення в життя регіонального плану, виконанні
встановлених завдань, виявленні ефективності роботи окремих суб'єктів
і запланованих заходів. Перевірка виконання плану повинна бути реальною
і дієвою, тобто в її результаті усуваються виявлені недоліки. Щоб контроль
за здійсненням регіонального плану мав позитивні наслідки, контролюючим
1

1

Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью [Текст] / науч. ред.
В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. - СПб. : Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид.
фак. С.-Петерб. ун-та, 2005. - С. 525-526.
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органам надається від суб' єктів запобігання злочинності в регіоні інформа¬
ція для компетентного судження про хід виконання плану. Для подібних
перевірок доцільно створювати тимчасові групи, бригади тощо.
З метою конкретизації, повноти й однаковості звітів про хід вико¬
нання плану необхідно рекомендувати для них єдину, максимально
лаконічну форму. Вона може бути розроблена укладачами плану, ви¬
ходячи зі змісту основних заходів стратегій.
Критеріями виконання і оцінки якості досягнутих результатів є все
ж таки позитивні зміни у кількісно-якісних показниках регіональної
злочинності, окремих її проявів та інших правопорушень (адміністра¬
тивних, цивільно-правових тощо). Якщо оцінка в такій формі викликає
утруднення, то доцільно виходити з побічного віддзеркалення якісних
зрушень у показниках, пов' язаних з об' єктом запобіжного впливу .
І на останнє декілька порад розробникам регіонального планування:
- регіональне планування - не таємниця за сьома печатками. До¬
цільно, щоб ним займалися працівники, які володіють певними кримі¬
нологічними знаннями і навичками розробки планів;
- слід добре зрозуміти суть стратегій запобігання злочинності, які
спрямовані не на усунення, а на скорочення її проявів;
- запобігання злочинності носить пролонгований характер, тобто
більшість заходів стратегій, як і вони самі, повинні здійснюватися по¬
стійно, безперервно;
- заходи стратегій базуються на кримінологічному прогнозі злочинних
проявів на наступний період. Прогнози повинні бути не тільки кількісни¬
ми, а й якісними. Увагу слід зосереджувати не на кількісних параметрах
(які з урахуванням латентності злочинів у певній мірі умовні). Прогнозу¬
вати необхідно, як мінімум, по двох сценарних варіантах: песимістичному
(ситуація буде погіршуватися внаслідок активізації негативних явищ)
і середньому варіанту, відкидаючи крайнощі прогнозу (поряд із негатив¬
ними факторами проглядається вплив позитивних обставин) ;
- при збиранні і використанні пропозицій від місцевих суб'єктів
щодо запобігання злочинам необхідно ретельно їх перевіряти й оціню1

2

1

Комплексное планирование профилактики правонарушений [Текст] / редкол.:
В. К. Звирбуль, Г. М. Миньковский (отв. ред.). - М. : Всесоюз. ин-т по изучению при¬
чин и разраб. мер предупреждения преступности, 1979. - С. 78-80.
Клейменов, М. П. Криминология [Текст] : учебник / М. П. Клейменов. - М. :
Норма, 2008. - С. 222-223.
2
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6.4. Модель регіонального (місцевого) плану заходів стратегій запобігання злочинності

вати з точки зору відповідності їх зазначеним у Плані стратегіям і кри
мінологічним вимогам до таких заходів (законність, обґрунтованість,
реальність виконання конкретних завдань тощо);
- необхідно забезпечити широку гласність процедури обговорення
Плану реалізації стратегій запобігання злочинності, публікуючи План
у ЗМІ, направляючи його максимально можливому числу спеціалістів
(юристів, соціологів, економістів, психологів та ін.);
- регіональний план необхідно узгодити з усіма суб'єктами запобіган¬
ня злочинності, які візьмуть участь у його виконанні, та затвердити;
- організація постійного контролю (моніторингу) за виконанням
Плану. Важливо не тільки планувати такий контроль, але й ознайомити
суб' єктів запобіжного впливу з режимом його здійснення, який включає
в себе звіти і матеріали щодо запровадження запланованих заходів, пере¬
вірки фактичного виконання, проведення науково-практичних конфе¬
ренцій, семінарів, «круглих» столів та ін., на яких обговорюється процес
його реалізації. Саме тут відбувається її оцінка;
- доцільно підтримувати взаємозв'язок керівництва і розробників
регіонального планування з науково-дослідними установами, які без¬
посередньо займаються теорією і практикою запобігання злочинності.
Це є плідним шляхом підвищення культури і цивілізованості у сфері
боротьби зі злочинністю.
Суспільство повинно зрозуміти, що програми, плани - це не панацея
від такого явища, як злочинність, а лише соціальна зброя, яку треба
обережно, уміло, наполегливо використовувати, і потім об' єктивно оці¬
нювати результати впровадження заходів запланованих стратегій. Не
слід політикозувати процес протидії злочинності. До того часу, доки буде
встановлений реальний ефект від впровадження програм і планів у жит¬
тя і цей факт стане безперечним, неможливо визначити і дійсні досяг¬
нення чи невдачі. Це положення - аксіома теорії і практики запобігання
злочинності. Без цього важко здійснювати конкретне планування запо¬
біжної діяльності. Однак не треба й перебільшувати значення такої ді¬
яльності, покладати лише на неї великі надії і відповідальність. Успіхи
протидії злочинності - довготривала, складна, творча, дійова протидія
всіх соціальних систем держави тим явищам і процесам, які її породжу¬
ють і їй сприяють і від яких соціум прагне позбавитися. Чим вище з про¬
фесійної точки зору соціально-правовий контроль злочинності і плану¬
вання протидії їй, тим нижче її кількісно-якісні показники.
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Висновки
Розгляд теоретичних та прикладних проблем програмування та
планування заходів запобігання та протидії злочинності в Україні на
основі проведеного емпіричного дослідження сучасної практики роз¬
робки, прийняття та реалізації державних, обласних і міських комп¬
лексних програм профілактики правопорушень дає підстави для здій¬
снення таких висновків та окреслення наступних пропозицій до чин¬
ного законодавства України в зазначеній царині.
1. Планомірна протидія злочинності з метою її поступового скоро¬
чення і витіснення з людського буття як дальня перспектива пов' язується не стільки з кримінально-правовою, скільки з кримінологічною
стратегією (політикою) запобігання злочинності.
2. Кримінологічна політика - це складова частина державної со¬
ціальної політики, яка на основі Конституції України й інтегрованих
кримінологічною наукою знань та світового досвіду визначає методо¬
логічні засади і шляхи, якими керується держава та її інституції при
здійсненні нерепресивної протидії злочинності, у тому числі шляхом
розроблення, прийняття та виконання державних та регіональних
планів запобігання злочинності.
3. У спрощеному вигляді досягнення генеральної мети криміноло¬
гічної політики - скорочення кількісно-якісних показників злочиннос¬
ті в країні - полягає у: посиленні запобіжного ефекту соціальної по¬
літики у державі з метою випередження появи, обмеження, усунення
існуючих криміногенних явищ злочинності й ослаблення тим самим
криміногенного потенціалу в суспільстві; відверненні злочинних про¬
явів зараз; усуненні можливостей вчинення злочинів потім.
4. Стратегії як галузь державної діяльності, в якій реалізуються
концептуальні питання теорії і практики програмування, планування,
здійснення запобіжних заходів, спрямовані на досягнення мети кримі¬
нологічної політики - скорочення злочинності в країні.
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5. Стрижнем кримінологічних стратегій є методи запобіжного
впливу, під якими розуміються науково сформульовані способи руй¬
нівного запобіжного впливу на криміногенні явища, а саме: побічні
(у розумінні вітчизняної кримінології - загальносоціальні) та прямі.
6. До побічної стратегії належать: підвищення рівня життя; надан¬
ня належної освіти і виховання дітям; створення умов для конструк¬
тивного проведення вільного часу молодими людьми; підвищення
можливості отримання роботи, професійної підготовки та освіти для
безробітних молодих людей і молоді тощо.
7. Відповідно до міжнародних нормативно-правових актів і прак¬
тики запобігання злочинності у західних країнах прямими стратегіями
є: втручання в кризових ситуаціях; зменшення можливостей вчинення
злочинів і правопорушень; виховно-запобіжна та інформаційна робота
з населенням; залучення громадськості до запобігання злочинності;
надання допомоги жертвам злочинів та ін.
8. Історія незалежної України має досвід прийняття п'яти держав¬
них та багатьох, що складно піддаються перерахуванню, обласних та
міських комплексних програм запобігання та протидії злочинності.
При цьому ці документи мають різних суб' єктів, що їх прийняли, від¬
мінну структуру, а головне - формальний підхід виконавців щодо ви¬
конання їх заходів.
9. Планування та програмування, у тому числі у сфері запобігання
злочинності, є поняттями далеко не тотожними, як вважає чимало нау¬
ковців. Тому під кримінологічним плануванням слід розуміти цілеспря¬
мований процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань запо¬
бігання злочинності окреслюються шляхи і засоби їх досягнення, нор¬
мативне, інформаційне, організаційне, методичне та ресурсне забезпе¬
чення на визначений термін. Програмування ж виступає діяльністю щодо
розробки та виконання саме програми, тобто директивних положень
закону, що, на відміну від плану як оперативного, мобільного, строко¬
вого нормативно-правового акта в царині протидії злочинності, можуть
залишатися практично незмінними протягом тривалого часу.
10. Сучасну кримінологічну державну політику рекомендується
реалізовувати шляхом як програмних, так і планових документів. Таким
чином, діяльність щодо саме програмування може бути втілена у Дер¬
жавній програмі стратегій запобігання злочинності як окремому, ста263

більному, директивному, перспективному, довготривалому законодав¬
чому документі. Це законодавчий акт, що прийматиметься парламентом
України на 10-15 років та закріплятиме кримінологічний аналіз основ¬
них тенденцій злочинності на державному і регіональну рівнях, визна¬
чатиме мету, вимоги та строки програми, міститиме концептуальні
положення кримінологічної політики, перспективні завдання запобі¬
гання злочинності, передбачатиме ресурсне забезпечення виконання
завдань програми та ін.
11. Практика державного кримінологічного планування та безпо¬
середнє впровадження Державної програми стратегій запобігання
злочинності будуть базуватись на виконанні Державного плану заходів
реалізації стратегій запобігання злочинності в Україні. Останній до¬
кумент представлятиме собою окремий державний нормативний до¬
кумент, що прийматиметься Кабінетом Міністрів України на 3-5 років
і буде спрямований на досягнення цілей згаданої Державної програми,
організаційно-управлінську «матеріалізацію» її положень у конкретних
напрямах і заходах із визначенням строків, суб' єктів діяльності, ре¬
сурсного забезпечення тощо.
12. Державна кримінологічна політика, окрім планування на дер¬
жавному рівні, може також втілюватись на регіональному рівні шляхом
розробки і виконання місцевих планів заходів запобігання злочиннос¬
ті, що відповідатимуть меті та загальним завданням Державного плану
заходів реалізації стратегій запобігання злочинності в Україні.
13. Регіональне планування заходів запобігання злочинності в Укра¬
їні можна визначити як діяльність щодо розробки, прийняття, здійснен¬
ня та оцінки результатів виконання заходів комплексних планів, в якій
беруть участь регіональні органи державної влади і органи місцевого
самоврядування та інші органи й установи, реалізуючи кримінологіч¬
ну функцію своєї роботи, спрямованої на запобігання злочинності та
її проявам у конкретній області за визначений період часу.
14. Особливості регіонального планування заходів запобігання
злочинності полягають у: існуванні, окрім місцевих документів у сфе¬
рі протидії злочинності, Державної програми та Державного плану;
необхідності уніфікації назв та порядку розробки, прийняття, контролю
над ходом і результатами виконання всіх регіональних планів на тери¬
торії України відповідно до чинного законодавства; дотриманні ви264

моги гласності цього процесу; обов'язковості проведення спеціаліста¬
ми, у тому числі кримінологами, аналізу стану криміногенності у кон¬
кретному регіоні та здійснення прогнозування злочинності хоча б у
короткостроковій перспективі тощо.
15. Кримінологічний аналіз сучасного комплексного планування
у територіальному масштабі показав такі його вади та недоліки: об¬
ласні та міські комплексні програми профілактики правопорушень
приймаються на різні строки і переважно до прийняття державної про¬
грами запобігання злочинності; назви всіх програм є нетотожними та
не відповідають як чинному законодавству, що закріплює вимоги в цій
царині, так і республіканській програмі протидії злочинності; мають
різну структуру, відмінну кількість як розділів, так і заходів; переваж¬
но не містять оригінальних заходів, що б відповідали особливостям
криміногенної обстановки в конкретному регіоні України; більшість
заходів мають неконкретний, декларативний, формальний, а іноді на¬
віть і нереальний характер та ін.
16. Аргументовано, що оцінка ефективності виконання регіональ¬
них планів запобігання злочинності має здійснюватися шляхом ураху¬
вання як кількісних (рівень злочинності, латентності та віктимізації
населення у конкретній області України; кількість розглянутих орга¬
нами внутрішніх справ заяв та повідомлень про вчинені злочини;
кількість порушених, закритих кримінальних справ та тих, що було
розглянуто судами й за якими винесено вирок, та ін.), так і якісних
показників (зміна структури та характеру злочинності в області із
зменшенням питомої ваги найбільш суспільно небезпечних її проявів;
швидкість реагування правоохоронних органів на заяви про вчинені
злочини; обсяг кримінальних справ, спрямованих судами на додаткове
розслідування; ефективність витрачання бюджетних коштів, що виді¬
ляються на комплексні плани запобігання злочинності, тощо).
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Додаток 1
Закон України

Про державні цільові програми
(Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352)
(Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4731-УІ від 17.05.2012 р.)
Цей Закон визначає засади розроблення, затвердження та виконання дер
жавних цільових програм.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення та види державних цільових програм
Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і за
ходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку дер
жави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних оди
ниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України
та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забез¬
печенням.
Державні цільові програми поділяються на:
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціаль¬
ного, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі - загально¬
державні програми) - це програми, які охоплюють всю територію держави
або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період виконання
і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади;
інші програми, метою яких є розв' язання окремих проблем розвитку
економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економі¬
ки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної
підтримки.
Стаття 2. Мета і основні умови розроблення державних цільових
програм
Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації
державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих
галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення
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концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробни
чого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності цен
тральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга
нізацій для розв'язання найважливіших проблем.
Державна цільова програма розробляється за сукупності таких умов:
існування проблеми, розв' язання якої неможливе засобами територіаль¬
ного чи галузевого управління та потребує державної підтримки, координації
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів міс¬
цевого самоврядування;
відповідності мети програми пріоритетним напрямам державної політики;
необхідності забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв' язків тех¬
нологічно пов' язаних галузей та виробництв;
наявності реальної можливості ресурсного забезпечення виконання про¬
грами.
Стаття 3. Класифікація державних цільових програм
За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на:
економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і між
галузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних
характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових вироб¬
ництв, розвиток виробничої кооперації;
наукові, метою яких є забезпечення виконання фундаментальних дослі¬
джень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;
науково-технічні, що розробляються для розв' язання найважливіших
науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції;
соціальні, що передбачають розв' язання проблем підвищення рівня та
якості життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту населення,
поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров' я та освіти;
національно-культурні, спрямовані на розв' язання проблем національнокультурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задо¬
волення інтелектуальних та духовних потреб людини;
екологічні, метою яких є здійснення загальнодержавних природоохорон¬
них заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх
наслідків;
оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності дер¬
жави;
правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної діяльності,
боротьби із злочинністю та державної безпеки.
Державні цільові програми можуть бути спрямовані на розв' язання інших
проблем, у тому числі регіонального розвитку, що мають державне значення.
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Стаття 4. Державні цільові програми в системі планування
та прогнозування економічного і соціального розвитку
України
Заходи, завдання та показники державних цільових програм:
(Абзац другий частини першої виключено на підставі Закону № 4731-У!
від 17.05.2012)
враховуються під час складення проекту Державного бюджету України на
відповідний рік шляхом визначення головними розпорядниками бюджетних
коштів обсягів видатків на їх реалізацію у складі бюджетних програм та вклю
чення центральним органом виконавчої влади з питань фінансів відповідних
бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету України.
Заходи, завдання та показники державних цільових програм, спрямованих
на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць, включаються
до програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст на відповідний рік.
Перелік державних цільових програм, які планується виконати у відпо
відному році з використанням коштів Державного бюджету України, подаєть
ся на розгляд Верховної Ради України разом із проектом закону про Держав¬
ний бюджет України на відповідний рік.
(Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4731-У!
від 17.05.2012)
Розділ II
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ
ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
Стаття 5. Основні стадії розроблення та виконання державної
цільової програми
Основними стадіями розроблення та виконання державної цільової про¬
грами є:
ініціювання розроблення державної цільової програми, розроблення та
громадське обговорення концепції програми;
схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблення про¬
екту програми, визначення державного замовника та строків її розроблення;
розроблення проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропо¬
нуються для включення до неї, а також обсягів і джерел фінансування;
державна експертиза проекту програми;
погодження та затвердження програми;
проведення конкурсного відбору виконавців заходів і завдань програми;
організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю
за їх виконанням;
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підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання програми,
а в разі потреби - проміжних звітів;
підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях заключ¬
ного звіту про результати виконання програми.
Порядок розроблення та виконання державних цільових програм затвер
джується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Ініціювання розроблення державної цільової програми
та громадське обговорення концепції програми
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Націо
нальний банк України, Національна академія наук України, Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Се¬
вастопольська міські державні адміністрації можуть ініціювати розроблення
державної цільової програми, розробляти та проводити громадське обгово¬
рення концепції програми.
Концепція державної цільової програми розробляється з метою обґрун¬
тування необхідності розроблення державної цільової програми та визначен¬
ня оптимального варіанта розв' язання проблеми.
Проект концепції державної цільової програми повинен містити:
визначення проблеми, на розв' язання 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 розв' язання про¬
блеми та обґрунтування оптимального варіанта;
визначення на основі оптимального варіанта шляхів і засобів розв'язання
проблеми, 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.
Проект концепції державної цільової програми публікується в офіційних
засобах масової інформації для громадського обговорення.
Ініціатор розроблення державної цільової програми подає Кабінету Мі¬
ністрів України погоджений із центральними органами виконавчої влади
з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів і з питань
праці та соціальної політики, а в разі необхідності також з іншими міністер¬
ствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади проект кон¬
цепції програми.
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У разі виникнення потреби в розробленні та виконанні державної цільової
програми з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій концепція про¬
грами може не розроблятися.
Стаття 7. Схвалення концепції державної цільової програми
та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми
Кабінет Міністрів України розглядає концепцію державної цільової про¬
грами та у разі її схвалення приймає рішення щодо розроблення проекту
програми, визначає державних замовників та строки її розроблення.
Стаття 8. Державний замовник державної цільової програми
Державним замовником державної цільової програми можуть бути цен¬
тральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Державний замовник здійснює загальне керівництво і контроль за роз¬
робленням державної цільової програми та виконанням її заходів і завдань.
Державний замовник:
призначає керівника державної цільової програми, основними завданнями
якого є оперативне управління та контроль за розробленням і виконанням програми;
подає пропозиції щодо внесення змін до державної цільової програми,
а також припинення її виконання;
готує щорічний звіт про результати виконання державної цільової про¬
грами та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України з метою визна¬
чення ефективності виконання програми. Строки подання державним замов¬
ником проміжних звітів визначаються нормативно-правовим актом, яким
затверджено програму;
готує заключний звіт про результати виконання програми та подає його
на розгляд Кабінету Міністрів України.
Стаття 9. Розроблення проекту державної цільової програми
Проект державної цільової програми розробляється на основі прогнозів
економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих га¬
лузей економіки на середньостроковий період схваленої концепції державним
замовником або визначеним ним відповідно до законодавства розробником.
(Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4731-У!
від 17.05.2012)
Проект державної цільової програми повинен містити:
паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рішення про
розроблення, відомості про державного замовника та відповідальних вико¬
навців програми, строк виконання, обсяги та джерела фінансування);
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визначення мети програми;
обґрунтування шляхів і засобів розв' язання проблеми, а також необхід¬
ності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України;
перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання
(в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками);
розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, екологічних
тощо) виконання програми та її ефективності;
розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування програми,
у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою
за роками).
Проект державної цільової програми підлягає обов' язковій державній
експертизі, що проводиться відповідно до закону.
Стаття 10. Затвердження державної цільової програми
Загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціаль¬
ного, національно-культурного розвитку, охорони довкілля за поданням Ка¬
бінету Міністрів України затверджуються законом.
Інші державні цільові програми за поданням державних замовників за¬
тверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Виконання державної цільової програми
Державна цільова програма виконується шляхом здійснення її заходів
і завдань органами державної влади, а також виконавцями, передбаченими
цією програмою.
Державний замовник самостійно здійснює заходи і завдання, передбаче¬
ні державною цільовою програмою, або за необхідності укладає договір
(контракт) в порядку, встановленому законодавством.
Виконавцями державної цільової програми можуть бути підприємства,
установи та організації незалежно від форм власності, що визначаються дер¬
жавним замовником для виконання заходів і завдань програми на конкурсних
засадах.
Стаття 12. Внесення змін до державної цільової програми
Зміни до державної цільової програми вносяться в разі потреби та можуть
передбачати:
включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань;
уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконав¬
ців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;
виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань, щодо
яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.
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Рішення про внесення змін до державної цільової програми приймається
органом державної влади, який її затвердив.
Стаття 13. Контроль за виконанням державної цільової програми
Контроль за виконанням державної цільової програми здійснюється
з метою:
забезпечення виконання заходів та завдань програми в установлені строки;
досягнення передбачених цільових показників програми;
забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших
ресурсів за призначенням.
Контроль за виконанням державної цільової програми здійснює Кабінет
Міністрів України шляхом розгляду проміжних, щорічних, заключного звітів
про результати виконання державної цільової програми та узагальненого ви¬
сновку про кінцеві результати виконання програми.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, ефек¬
тивним та цільовим використанням коштів її виконавцями здійснюють дер¬
жавні замовники.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів
здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до
закону.
Стаття 14. Припинення виконання державної цільової програми
Виконання державної цільової програми припиняється після закінчення
встановленого строку. Державний замовник складає заключний звіт про ре¬
зультати виконання програми та подає його Кабінету Міністрів України разом
з узагальненим висновком про кінцеві результати виконання програми не
пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку ви¬
конання програми.
Виконання державної цільової програми припиняється достроково
в разі:
оголошення надзвичайної ситуації загальнодержавного значення, що уне¬
можливлює виконання програми;
припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним по¬
данням державного замовника, центральних органів виконавчої влади з питань
економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів;
втрати актуальності головної мети програми - за спільним поданням
державного замовника, центральних органів виконавчої влади з питань еко¬
номіки та європейської інтеграції, з питань фінансів, з питань праці та соці¬
альної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних
програм).
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Рішення про дострокове припинення виконання загальнодержавних про
грам приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів
України.
Рішення про дострокове припинення виконання інших державних цільо¬
вих програм приймається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 15. Джерела фінансування державної цільової програми
Розроблення та виконання державної цільової програми здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, перед
бачених законом.
Виділення бюджетних коштів на виконання заходів і завдань державної
цільової програми проводиться в порядку, встановленому законом.
Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
У СФЕРІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ
ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
Стаття 16. Повноваження Верховної Ради України
щодо затвердження, внесення змін та дострокового
припинення державних цільових програм
Верховна Рада України відповідно до Конституції України:
за поданням Кабінету Міністрів України затверджує загальнодержавні
програми;
приймає рішення щодо внесення змін до затверджених нею загальнодер¬
жавних програм;
у разі необхідності приймає рішення про дострокове припинення виконан¬
ня загальнодержавних програм або про продовження строку їх виконання.
Стаття 17. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
розроблення та виконання державних цільових програм
Кабінет Міністрів України:
розробляє і здійснює загальнодержавні програми в порядку, встановле¬
ному законом;
схвалює концепції державних цільових програм, приймає рішення щодо
розроблення проектів програм та строків їх розроблення;
визначає державних замовників державних цільових програм;
за поданням державних замовників затверджує державні цільові програ¬
ми (за винятком загальнодержавних програм);
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приймає рішення щодо внесення змін до затверджених ним державних
цільових програм;
у разі необхідності приймає рішення про дострокове припинення вико¬
нання державних цільових програм, які ним затверджені, або про продовжен¬
ня строку виконання цих програм;
у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням державних
цільових програм.
Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань економіки та європейської інтеграції у сфері
розроблення та виконання державних цільових програм
Центральний орган виконавчої влади з питань економіки та європейської
інтеграції:
здійснює методичне забезпечення робіт з розроблення та виконання дер¬
жавних цільових програм з питань своєї компетенції;
розглядає та погоджує проекти концепцій державних цільових програм
і проекти державних цільових програм;
здійснює разом з державними замовниками за участю центральних орга¬
нів виконавчої влади з питань фінансів, з питань освіти і науки (щодо науко
вих та науково-технічних програм) аналіз проектів програм з метою збалан¬
сування необхідних для їх виконання ресурсів;
(Абзац п 'ятий статті 18 виключено на підставі Закону № 4731-У1 від
17.05.2012)
розглядає та погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення
змін до програм;
здійснює щороку разом з державними замовниками, центральними орга¬
нами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної полі¬
тики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм)
аналіз стану виконання державних цільових програм та вносить Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо подальшого виконання програм або його
припинення;
на підставі отриманого заключного звіту готує разом із центральними
органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної
політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних про¬
грам) та надсилає державному замовнику узагальнений висновок про кінцеві
результати виконання програми;
веде облік державних цільових програм і надає відповідну інформацію
центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним за¬
мовникам.
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Стаття 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань фінансів у сфері розроблення та виконання
державних цільових програм
Центральний орган виконавчої влади з питань фінансів:
бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм
з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів,
розглядає та погоджує проекти концепцій державних цільових програм і про¬
екти державних цільових програм;
розглядає пропозиції державних замовників щодо виділення бюджетних
коштів для розроблення та виконання державних цільових програм;
приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до про¬
позицій проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
формує та подає Кабінету Міністрів України разом з проектом закону про
Державний бюджет України на відповідний рік перелік державних цільових програм
із зазначенням обсягів фінансування кожної з них за рахунок бюджетних коштів;
розглядає та погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення
змін до програм;
бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання державних
цільових програм у частині використання бюджетних коштів та у підготовці
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальшого виконання держав¬
них цільових програм або його припинення;
бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати
виконання державних цільових програм у частині оцінки використання бю¬
джетних коштів.
Стаття 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань праці та соціальної політики у сфері розроблення
та виконання державних цільових програм
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної полі¬
тики:
бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм
з метою визначення соціальних наслідків виконання програм, у тому числі їх
впливу на соціальний захист населення та використання трудових ресурсів,
розглядає і погоджує проекти концепцій та проекти програм;
розглядає і погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення
змін до державних цільових програм;
бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання державних
цільових програм у частині використання трудових ресурсів, визначення соці¬
альних наслідків виконання програм та у підготовці пропозицій Кабінету Міні¬
стрів України щодо подальшого виконання програм або його припинення;
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бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати
виконання державних цільових програм у частині оцінки соціальних наслід¬
ків виконання програми.
Стаття 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань освіти і науки у сфері розроблення та виконання
державних цільових програм
Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки:
здійснює методичне забезпечення робіт з розроблення та виконання дер¬
жавних цільових програм з питань своєї компетенції;
забезпечує проведення державної наукової та науково-технічної експер¬
тизи проектів наукових та науково-технічних програм з метою встановлення
їх відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;
(Абзац четвертий статті 21 виключено на підставі Закону № 4731-У!
від 17.05.2012)
розглядає та погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення
змін до наукових та науково-технічних програм;
бере участь у щорічному проведенні аналізу стану виконання наукових
та науково-технічних програм та у підготовці пропозицій Кабінету Міністрів
України щодо подальшого виконання програм або його припинення;
бере участь у підготовці узагальненого висновку про кінцеві результати
виконання наукових і науково-технічних програм.
Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до
Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у від¬
повідність із цим Законом;
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити порядок розроблення та виконання державних цільових програм;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України
м. Київ, 18 березня 2004 року
№ 1621-^
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Л. КУЧМА

Додаток 2
ПОРЯДОК
розроблення та виконання державних цільових програм
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. № 106
(Витяг)
(Офіційний вісник України. - 2007. - № 8. - Ст. 313)
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, подання для
затвердження та виконання державних цільових програм (далі - програми).
2. Програми поділяються на загальнодержавні програми, які спрямову¬
ються на розв' язання проблем розвитку держави або значної кількості її ре¬
гіонів, мають довгостроковий період виконання та виконуються центральни¬
ми і місцевими органами виконавчої влади, та інші програми, метою яких
є розв' язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, проблем
розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних
одиниць, що потребують державної підтримки.
Ініціювання розроблення програми, розроблення
та громадське обговорення концепції програми
3. Ініціаторами розроблення програми (далі - ініціатор) можуть бути
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний
банк, Національна академія наук, Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні¬
страції.
4. Ініціювання розроблення програми здійснюється за таких підстав:
наявність проблеми, яку не можна розв' язати засобами територіального
чи галузевого управління та яка потребує державної підтримки, координації
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів міс¬
цевого самоврядування;
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відповідність мети програми пріоритетним напрямам державної політики,
визначеним у законах України, указах Президента України, програмах діяль¬
ності Кабінету Міністрів України, а також у міжнародних договорах (з по
силанням на джерело);
необхідність забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв' язків;
наявність реальних можливостей для забезпечення виконання програми:
фінансових ресурсів - коштів державного, місцевих бюджетів та інших дже¬
рел, матеріально-технічних і трудових ресурсів.
5. Назва програми повинна бути лаконічна, відображати мету програми
і містити слова «загальнодержавна» чи «державна», «цільова», а також «еко
номічна», «наукова», «науково-технічна», «соціальна», «національнокультурна», «екологічна», «оборонна», «правоохоронна» або «регіональна»
тощо відповідно до спрямування програми.
6. Ініціатор розроблення програми готує проект концепції програми, який
містить такі розділи:
Визначення проблеми, на розв' язання якої спрямована програма;
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її
розв' язання програмним методом;
Мета програми;
Визначення оптимального варіанта розв' язання проблеми на основі по¬
рівняльного аналізу можливих варіантів;
Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми;
Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності;
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних
для виконання програми.
7. У розділі «Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована про¬
грама» чітко формулюється проблема, обґрунтовується її значущість і відпо¬
відність пріоритетам державної політики (з посиланням на документ, в якому
визначено пріоритети), порівнюються основні прогнозні показники її
розв' язання з відповідними показниками іноземних держав і вітчизняними
офіційними статистичними даними, узятими, як правило, за період не менш
як 3-5 років до початку розроблення проекту програми, а у разі їх відсутнос¬
ті - даними наукових досліджень, бухгалтерського обліку тощо (з посиланням
на джерела інформації).
8. У розділі «Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необ¬
хідності її розв' язання програмним методом» подається аналіз причин ви¬
никнення проблеми, обґрунтовується неможливість її розв' язання в рамках
Державної програми економічного і соціального розвитку, програм розвитку
галузей економіки або регіонів, раніше прийнятих програм, а також визна¬
чаються основні заходи для розв'язання проблеми.
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Обґрунтування здійснюється з урахуванням кожної з підстав, визначених
пунктом 4 цього Порядку.
9. У розділі «Мета програми» чітко і стисло визначається мета програми
з урахуванням напрямів соціально-економічного та тенденцій науковотехнічного розвитку держави.
10. У розділі «Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів» проводиться аналіз
можливих варіантів розв' язання проблеми з визначенням переваг і недоліків
таких варіантів, наводяться приклади розв' язання подібних проблем в інших
країнах (в основному в проектах концепцій програм з наукових та науковотехнічних питань).
11. У розділі «Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання
програми» визначаються оптимальний варіант розв' язання проблеми, строки
виконання програми (як правило, не більш як 5 років), виконання її завдань
і заходів.
12. У розділі «Очікувані результати виконання програми, визначення її
ефективності» визначаються показники, зокрема економічні, соціальні, еко¬
логічні, яких передбачається досягти в результаті виконання програми, та
проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних показників
найближчого від початку виконання програми звітного року.
13. У розділі «Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ре¬
сурсів, необхідних для виконання програми» дається оцінка фінансових
(з обґрунтуванням обсягів фінансових ресурсів за джерелами фінансування
та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення виконання про¬
грами за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел),
матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання про¬
грами.
Під час оцінки обсягів фінансових ресурсів в обов'язковому порядку
враховуються прогнозні показники зведеного бюджету України за основними
видами доходів, видатків та фінансування на наступні три роки, затверджені
в установленому порядку.
Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться на під¬
ставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального роз¬
витку України на наступні три роки, які подаються разом з проектом Закону
про Державний бюджет України на відповідний рік, інших прогнозних до¬
кументів, затверджених в установленому порядку.
14. Проект концепції програми опубліковується ініціатором в офіційних
засобах масової інформації та розміщується на його веб-сайті.
Ініціатор проводить громадське обговорення проекту концепції програми
(на засіданнях колегії, конференціях, нарадах), за результатами якого готує
пропозиції, що враховуються під час доопрацювання проекту.
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Проект концепції програми, що містить інформацію, яка становить дер
жавну таємницю, опублікуванню не підлягає.
15. Ініціатор погоджує в установленому порядку проект концепції програ
ми з Мінфіном, Мінпраці, МОН (з наукових, науково-технічних та інноваційних
питань, питань трансферу технологій), Мінприроди (з екологічних питань та
питань, що стосуються видів діяльності та об'єктів, які відповідно до постано
ви Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 становлять підви
щену екологічну небезпеку), НАЕР (з питань енергозбереження), Держінвестицій та іншими заінтересованими органами виконавчої влади.
(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 266 від
25.03.2009)
16. Під час погодження проекту концепції програми враховуються:
пріоритетність проблеми;
інноваційна спрямованість;
обґрунтованість, комплексність та екологічна безпека програмних заходів,
строк їх здійснення;
наявність реальних можливостей фінансування програми за рахунок ко¬
штів державного бюджету;
співвідношення фінансування програми за рахунок коштів державного
бюджету та інших джерел;
соціально-економічна ефективність програми (рівень наближення до від¬
повідних стандартів ЄС, підвищення конкурентоспроможності, питання
енергозбереження тощо), очікувані кінцеві результати виконання програми
та її вплив на соціально-економічний та культурний розвиток України.
17. Ініціатор подає проект концепції разом з висновками Мінфіну, Мін¬
праці, МОН, Мінприроди, НАЕР, Держінвестицій та інших заінтересованих
органів виконавчої влади для погодження і складення узагальненого висновку
до Мінекономіки.
18. Після отримання узагальненого висновку Мінекономіки ініціатор до¬
опрацьовує проект концепції з урахуванням зауважень і повторно надсилає
його до Мінекономіки для погодження.
Прийняття рішення про розроблення проекту
програми, визначення державного замовника
та строку її розроблення
19. Погоджений проект концепції разом з узагальненим висновком Мін¬
економіки, інформацією про результати громадського обговорення подається
ініціатором на розгляд Кабінету Міністрів України.
20. У разі схвалення концепції програми Кабінет Міністрів України прий¬
має рішення про розроблення проекту програми, визначає одного або кількох
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державних замовників, строк розроблення проекту програми та його подання
на розгляд Кабінету Міністрів України.
За наявності більше ніж одного державного замовника визначається дер¬
жавний замовник-координатор.
21. Державними замовниками програми можуть бути центральні органи ви¬
конавчої влади, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республі¬
ки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
22. Державний замовник призначає керівника програми, яким можуть
бути керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади,
Національної академії наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Розроблення проекту програми
23. Проект програми розробляється державним замовником (або визна¬
ченим ним розробником) на основі схваленої концепції.
Розроблення проекту програми з наукових та науково-технічних питань
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність».
24. Проект програми містить такі розділи:
Мета програми;
Шляхи і способи розв'язання проблеми;
Завдання і заходи;
Очікувані результати, ефективність програми;
Обсяги та джерела фінансування.
25. Назва програми, відомості про державного замовника, керівника та
виконавців програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінан¬
сування подаються у паспорті програми згідно з додатком 1.
26. У розділі «Мета програми» чітко і стисло визначається мета програми,
яка повинна бути тісно пов' язана з проблемою, на розв' язання якої спрямо¬
вана програма.
27. У розділі «Шляхи і способи розв'язання проблеми» обґрунтовується
вибір оптимального варіанта розв' язання проблеми з урахуванням переваг та
недоліків альтернативних варіантів.
28. Завдання і заходи з виконання програми, спрямовані на розв'язання
проблеми і досягнення мети програми, визначаються за формою згідно
з додатком 2.
Перелік завдань і заходів формується відповідно до виробничо-господарських,
організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог. Під час ви¬
значення завдань і заходів слід дотримуватися таких принципів:
взаємозв' язаність;
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повнота охоплення проблеми;
логічність викладу;
відсутність суперечностей і повторів.
Державний замовник готує пропозиції щодо включення визначених за¬
ходів програми до відповідних бюджетних програм.
У разі коли до виконання заходів програми передбачається залучення
інших (крім державного замовника) головних розпорядників бюджетних ко¬
штів, державний замовник повинен узгодити прогнозні обсяги фінансових
ресурсів з такими розпорядниками бюджетних коштів.
За наявності більше ніж одного державного замовника заходи та про¬
гнозні обсяги фінансових ресурсів для їх виконання в обов' язковому порядку
узгоджуються з державним замовником-координатором.
29. У розділі «Очікувані результати, ефективність програми» подаються
розрахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, еколо¬
гічні, наукові тощо), яких передбачається досягти в результаті виконання
програми з обґрунтуванням їх ефективності.
Методика оцінки ефективності виконання програми розробляється дер¬
жавним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих резуль¬
татів.
30. У розділі «Обсяги та джерела фінансування» подаються детальні роз¬
рахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів програми
з різних джерел з розподілом за роками.
Окремо визначаються прогнозні обсяги фінансування, спрямовані на
капітальні вкладення, інноваційну діяльність (дослідження і розробки).
наукові дослідження та розробки, а також інші джерела фінансування
(власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти).
Дається обґрунтування реальних можливостей фінансування програми за
рахунок коштів державного бюджету (з урахуванням прогнозних показників
зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінан¬
сування на наступні роки), місцевих бюджетів та інших джерел.
31. Контроль за розробленням проекту програми здійснюється державним
замовником і керівником програми.
Державна експертиза проекту програми
32. Державний замовник програми організовує проведення державної
експертизи (наукової, науково-технічної, екологічної, інвестиційної,
санітарно-епідеміологічної, експертизи землевпорядної документації тощо)
проекту програми на його відповідність критеріям, визначеним законодав¬
чими актами, що регламентують проведення такої експертизи, та подає
відповідні документи.
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У разі коли в проекті програми передбачається фінансування видатків для
проведення фундаментальних досліджень за рахунок коштів державного
бюджету, необхідно подати висновок експертної ради при Національній ака¬
демії наук про доцільність їх проведення.
Погодження та затвердження Програми
33. Державний замовник доопрацьовує і погоджує проект програми згід¬
но з пунктами 15-18 цього Порядку.
34. Проект державної цільової програми разом з висновками державної
експертизи і Мінекономіки та проектом постанови Кабінету Міністрів України
державний замовник подає до Кабінету Міністрів України для затвердження.
Текст проекту постанови Кабінету Міністрів України повинен містити
пункти щодо:
затвердження програми;
включення Мінекономіки за поданням державного замовника завдань,
заходів та показників програми до відповідних розділів проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;
врахування Мінфіном визначених державним замовником обсягів бю¬
джетних коштів для виконання завдань і заходів програми у відповідних
бюджетних програмах під час складання проекту Державного бюджету Укра¬
їни на відповідний рік виходячи з можливостей державного бюджету;
строку подання проміжних звітів про результати виконання програми
(у разі потреби).
35. Проект Загальнодержавної цільової програми після схвалення Кабі¬
нетом Міністрів України разом з проектом закону про її затвердження пода¬
ється в установленому порядку до Верховної Ради України.
Організація виконання завдань і заходів програми
36. Відповідальність за виконання програми, цільове та ефективне ви¬
користання виділених для її виконання коштів несе керівник програми.
37. Виконавцями заходів програми можуть бути підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності.
38. Відбір виконавців заходів програми здійснюється відповідно до За¬
кону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
39. Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців.
40. У процесі виконання програми державний замовник:
проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми;
подає в установленому порядку фінансову звітність;
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подає у разі потреби щороку до кінця березня Мінфіну та Мінекономіки
пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджет¬
ний період;
організовує розміщення на своєму веб-сайті інформації про хід виконан¬
ня програми.
41. Державний замовник утворює у разі потреби координаційну раду як
консультативно-дорадчий орган (для програм з наукових та науково-технічних
питань - науково-технічну раду), до складу якої входять представники дер¬
жавного замовника, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної
та галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій, які беруть
участь у виконанні програми.
Очолює координаційну раду (науково-технічну раду) керівник програми.
Склад ради затверджується державним замовником за поданням керівника
програми.
42. Мінекономіки включає щороку за поданням державного замовника
завдання з визначенням показників і заходів програми до відповідних розділів
проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України
на відповідний рік.
Державний замовник визначає обсяги видатків на виконання завдань та
заходів програми у складі бюджетних програм під час формування проекту
Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Мінфін враховує під час складання проекту Закону про Державний бю¬
джет України на відповідний рік обсяги видатків на виконання завдань та
заходів програми у відповідних бюджетних програмах з урахуванням можли¬
востей державного бюджету.
Контроль за виконанням програми, підготовка
проміжних, щорічних та заключного звітів
43. Мінекономіки веде облік затверджених державних цільових програм
та подає відповідну інформацію Мінфіну і державним замовникам. Порядок
обліку програм затверджується Мінекономіки за погодженням з Мінфіном.
44. Державний замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку
результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання
коштів і готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про хід виконання
програми.
У разі коли програма має кількох державних замовників, зазначені звіти
готує державний замовник-координатор на основі звітів, що подають інші
державні замовники в установлений ним строк.
45. Державний замовник програми подає Кабінетові Міністрів України
і Мінекономіки щорічні звіти про результати виконання програми до 15 квіт284

ня року, що настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк),
і проміжні - у строк, установлений актом про її затвердження.
Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету програми, дату
прийняття та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено, про
державних замовників та виконавців програми, строк її виконання, обсяги та
джерела фінансування з визначенням конкретних бюджетних програм (код,
назва бюджетної програми), в рамках яких фактично здійснювалося фінансу¬
вання, а також результати виконання завдань і заходів, визначених програмою,
за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого її ви¬
конання.
46. Мінекономіки разом з державними замовниками, Мінфіном, Мінпра¬
ці, МОН, Мінприроди, НАЕР, Держінвестицій проводить аналіз стану вико¬
нання програми на основі поданих державним замовником щорічних та
проміжних звітів.
47. Мінекономіки подає до 1 травня року, що настає за звітним періодом,
Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання
програми разом із пропозиціями щодо подальшого їх виконання.
48. Після закінчення встановленого строку виконання програми держав¬
ний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає заключний звіт про
результати виконання програми та подає його Кабінетові Міністрів України
разом з узагальненим висновком про результати виконання програми, підго¬
товленим Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінпраці, МОН, Мінприроди,
НАЕР, Держінвестицій.
Заключний звіт повинен містити основні дані про програму, її мету та
результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела
фінансування програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності
виконання програми.
49. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних ко¬
штів здійснюється відповідно до законодавства.
50. Державний замовник програми організовує опублікування заключно¬
го звіту про результати виконання програми, крім звіту про результати ви¬
конання програми, що містить інформацію, яка становить державну таємни¬
цю, в офіційних засобах масової інформації та розміщує його на своєму
веб-сайті.

285

Додаток 3
КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 року
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1209-р
(Офіційний вісник України. - 2011. - № 93. - Ст. 3389)
Проблеми, які потребують розв'язання
Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призве¬
ли до ускладнення криміногенної ситуації, зміни структури злочинності та
зумовили виникнення нових форм і способів учинення протиправних діянь.
На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із зменшенням
кількості вчинених злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких
злочинів спостерігається тенденція до збільшення кількості правопорушень
у сфері економіки.
Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних ді¬
тей, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм,
спричиняють збільшення кількості злочинів, учинених повторно, у громад¬
ських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп' яніння.
Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функцій сім'ї,
зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій за місцем проживання
призводять до збільшення кількості правопорушень, учинених неповно¬
літніми та за їх участю, випадків утягнення неповнолітніх у злочинну ді¬
яльність.
Незайнятість населення, зокрема молоді, впливає на зростання рівня зло¬
чинності. Актуальним є питання розроблення дієвих заходів щодо недопу¬
щення залучення таких осіб до протиправної діяльності.
Зазначені фактори негативно позначаються на міжнародному іміджі дер¬
жави, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу інвестицій
та зниження рівня довіри населення до влади.
До погіршення економічної ситуації в державі призводять стрімкі зміни
умов господарювання і ринкової кон 'юнктури, що зумовили посилення со¬
ціального чинника скоєння правопорушень.
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З огляду на зазначене основними проблемами, які потребують розв'я¬
зання, є:
недосконалість нормативно-правового, організаційного, фінансового,
кадрового та інформаційного забезпечення профілактики правопорушень;
неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на
усунення причин і умов учинення правопорушень, та профілактичної роботи
з особами, схильними до їх скоєння;
низький рівень правової культури населення, роз' яснювальної роботи
серед громадян з метою формування в них відповідального ставлення до
питань дотримання законності, особистої участі в охороні громадського по¬
рядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю;
відсутність дієвого механізму участі громадськості в забезпеченні право¬
порядку в державі;
недостатня увага центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим до питань організації змістовного
дозвілля дітей та молоді, їх зайнятості та відпочинку;
недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з централь¬
ними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим з питань розроблення конкретних заходів, спрямованих на
підвищення ефективності профілактики правопорушень.
Погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно позна¬
чається на криміногенній ситуації, зумовлює необхідність формування прин¬
ципово нових підходів до розв' язання проблем у сфері профілактики право¬
порушень.
Комплексне розв' язання проблем можливе за умови вжиття на державно¬
му рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики
правопорушень.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної полі¬
тики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснен¬
ня комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов
учинення злочинів, захист інтересів людини, суспільства і держави від проти¬
правних посягань, а також налагодження дієвої співпраці між центральними
і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Респу¬
бліки Крим та громадськістю в зазначеній сфері.
Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2011-2015 років.
Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть здійснюва¬
тися відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим в межах визначених законо287

давством повноважень. Проте такий підхід не забезпечує комплексного
розв' язання проблем.
Оптимальним варіантом є затвердження плану заходів щодо виконання
Концепції та об' єднання зусиль правоохоронних органів, центральних і міс¬
цевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим
для його виконання.
Шляхи і способи розв'язання проблем
Проблеми організації профілактики правопорушень передбачається
розв' язати шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної ді¬
яльності та профілактики правопорушень;
підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із зверненнями гро¬
мадян, забезпечення принципового реагування на факти порушення прав
і свобод людини;
визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів з профілак¬
тики правопорушень;
активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;
реформування правоохоронних органів з метою підвищення ефективнос¬
ті їх діяльності щодо захисту прав і свобод людини, забезпечення результа¬
тивної боротьби із злочинністю та профілактики правопорушень;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері профілак¬
тики правопорушень з використанням міжнародного досвіду;
провадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування не¬
гативного ставлення до протиправних діянь;
ужиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспіль¬
стві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя,
запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і процесів,
пов' язаних із злочинністю;
проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім' ями, а також
розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей
з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;
формування системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей
та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
удосконалення податкової політики, запровадження системи дієвого
контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;
запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон
України, посилення правоохоронного компонента загальнодержавної системи
протидії контрабанді;
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ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за додержан¬
ням правил в' їзду в Україну, виїзду з України і перебування на її території
іноземців та осіб без громадянства;
ужиття разом з правоохоронними органами інших держав оперативнопрофілактичних заходів, спрямованих на профілактику злочинів окремих
категорій;
підвищення рівня матеріального, технічного та наукового забезпечення
роботи з профілактики правопорушень, зокрема із залученням сил і засобів
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим та профільних наукових установ;
п р о в а д ж е н н я діяльності щодо запобігання злочинності в Україні
з обов' язковим урахуванням результатів вітчизняних наукових досліджень та
міжнародного досвіду протидії різним видам злочинності;
покращення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених і соці¬
альної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, профілактики
вчинення ними правопорушень, підвищення рівня соціально-виховної роботи,
стимулювання правослухняної поведінки;
удосконалення інформаційного забезпечення профілактики правопору¬
шень та особистого захисту громадян від протиправних посягань за допо¬
могою засобів масової інформації.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню захисту
громадян від протиправних посягань, покращенню міжнародного іміджу
України, підвищенню рівня її інвестиційної привабливості, а також довіри
населення до правоохоронних органів;
підвищенню ефективності заходів, що здійснюються правоохоронними
органами для забезпечення правопорядку, створенню науково обґрунтованої
системи проведення моніторингу їх ефективності;
активізації міжнародного співробітництва, зокрема між Україною та Єв¬
ропейським Союзом, а також співробітництва між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
неурядовими організаціями та громадськістю;
підвищенню рівня поінформованості населення про стан правопорядку
в державі, профілактику правопорушень та особистий захист громадян від
протиправних посягань;
удосконаленню нормативно-правової бази з питань правоохоронної ді¬
яльності, профілактики правопорушень та активізації участі громадськості
в забезпеченні правопорядку в державі;
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покращенню просвітницької діяльності, спрямованої на формування в на¬
селення негативного ставлення до протиправних діянь;
підвищенню рівня технічного та наукового забезпечення органів внутріш¬
ніх справ щодо профілактики правопорушень шляхом залучення сил та засо¬
бів центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто¬
номної Республіки Крим.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції планується здійснювати
в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністер¬
ствам та іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких
належить вирішення питань щодо профілактики правопорушень.
Обсяг фінансування заходів, матеріально-технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції, уточнюється щороку з урахуванням
можливостей державного бюджету.
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