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Досліджуються нові підходи до формування теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності в сучасних умовах як можливої основи для розробки всіх наступних державних програм у даному напрямі. Визначено особливості концепції такої моделі, які проявляються через специфіку спрямованості програми, засади її формування, структуру програмного документу, побудови програми з врахуванням найбільш вірогідних кримінологічних
сценаріїв трансформації злочинності та з врахуванням визначеного стратегічного курсу держави у протидії злочинності. Встановлено, що сучасна модель державної програми протидії злочинності також повинна враховувати позитивний досвід зарубіжних країн з програмування у цій сфері та напрацювання вітчизняної кримінологічної науки. Обґрунтовується запровадження теоретичної моделі "Диференційована Програма – заходів та проектів".
Ключові слова: концепція; теоретична модель; державна програма; протидія злочинності
***
In this article it is investigated the issue of new approaches to the formation of a theoretical model of the state program of
counteraction crime in modern conditions as a possible basis for the development of all subsequent government programs
in this direction. It is noted that the concepts of theoretical models of state programs of counteraction crime that exist in domestic criminological science today do not take into account the existing internal and external threats of criminological security. The features of the modern concept of the theoretical model of the state program of counteraction crime are identified,
which are manifested in the following: 1) focus on protecting human rights and freedoms; 2) meets clearly defined principles
(including international programming standards in this area) programming; 3) a differentiate approach of counteraction crime
programming is being introduced (prioritization for the short, medium and long term); 4) submission of the program to a specific state strategy for influencing crime, which should be dynamic and take into account possible criminological scenarios of
the transformation of crime in Ukraine; 5) has a logical structure and content, which is built according to the scheme: the
main goal → strategic goals → tasks → actions / projects; 6) corresponds to with existing state security strategies and provides for the implementation of appropriate approaches and models of the impact on crime determined by the state; 7) introduction of an approach that shifts the emphasis from enhancing the criminal law impact on crime to the wider use of the
possibilities of social prevention, situational intervention and wide public involvement, as well as the gradual shift of crime
control from the state level to the local level. It is substantiated a position that the modern model of the state program of
counteraction crime should also take into account the positive experience of foreign countries in programming in this area
and the achievements of domestic criminological science. The introduction of the theoretical model of "Differentiated Program – actions and projects" is proposed.
Key words: concept; theoretical model; state program; counteraction crime

© Титаренко О.О., 2019
Open access under CC BY license

77

Forum Prava, 2019. 56(3). 77–86
(Research Article)

ISSN 1995-6134

Постановка проблеми
В сучасних умовах протидії злочинності в
Україні важливе місце займає питання організації даної діяльності на державному рівні, що
безпосередньо пов’язане з формуванням та
реалізацією відповідних державних стратегічних
документів, до яких належать і програми протидії злочинності. Своєчасність, повнота і якість
розроблення та наступна реалізація останніх
суттєво впливає на ефективність протидії злочинності в Україні.
Водночас сучасний стан формування та реалізація державних програмних документів у
сфері протидії злочинності характеризуються
відсутністю ефективної системи їх наукового,
правового та організаційного забезпечення, несистемністю та несвоєчасністю, а в деяких випадках – і неврахуванням наявних внутрішніх та
зовнішніх загроз у безпековій сфері.
Це, в свою чергу, вимагає удосконалення підготовки програмних документів, що виступає однією з складових кримінологічного процесу організації протидії злочинності. Одним із напрямів
такого удосконалення виступає вирішення питання щодо формування сучасної моделі державної
програми з протидії злочинності. Необхідність
здійснення заходів у даному напрямку обумовлена низкою таких факторів, як: неякісна розробка
державних комплексних програм з протидії злочинності; низька ефективність застосування програмно-цільового підходу в організації протидії
злочинності; відсутність тривалий час державної
комплексної програми протидії злочинності та
суттєвими змінами кримінологічної обстановки в
країні; перебуванням країни вже шостий рік в
стані протидії гібридній війні з боку Російської
Федерації (далі – РФ), а також наявними негативними змінами соціально-економічної, політичної, військово-політичної та кримінологічної обстановки в країні, що зумовили перебудову
правоохоронної системи; активізацією процесів
інтеграції національної безпекової системи з європейською, привнесення до неї європейських
підходів та механізмів, зокрема й у сфері протидії злочинності; вимога суспільства щодо підвищення рівня власної захищеності від протравних
посягань з одночасним підвищенням ефективності діяльності правоохоронних та судових органів.
Слід зазначити, що останнім часом питанням
програмуванню протидії злочинності на державному рівні приділяли увагу такі вітчизняні вчені,
як В.В. Голіна, М.М. Клюєв, М.Г. Колодяжний та
інші. Так, М.М. Клюєв звернув увагу на структуру, засади до формування державної програми,

систему програмних заходів впливу на злочинність, висвітлив бачення щодо запровадження
"Програми-плану" запобігання злочинності на
основі вже чинної (2006) Комплексної програми
профілактики правопорушень на 2007–2009 роки. В той же час цілісна теоретична модель програми не була повністю висвітлена вченим [1].
Дещо іншій підхід, щодо "Програма – Стратегій", в побудові теоретичної моделі державної
програми запобігання злочинності висвітлили
В.В. Голіна та М.Г. Колодяжний [2]. Поряд із цим
вчені залишили поза увагою питання ієрархії
документів державного стратегічного планування, можливість використання сценарного підходу при формуванні програмних документів та
недостатньо уваги приділили вивченню зарубіжного досвіду з даного питання. Так, наприклад, результати досліджень Ванди Джеймісон
(Wanda Jamieson, 2003), Ліз Харт (Liz Hart,
2003) та Ен Вівекенс (Anne Wyvekens, 2009)
вказують на використання такого підходу у формуванні державних програм як "Стратегія –
Програми", що відрізняється їх відповідною диференціацією та цільовою спрямованістю [3; 4].
В той же час питання формування теоретичної моделі державної програми з протидії злочинності в сучасних умовах залишається недостатньо дослідженим і потребує вироблення
нових науково-обґрунтованих підходів, що і є
метою статті. Узагальнюючи етимологію термінів "концепція" та "модель", а також їх розуміння
в контексті даного дослідження, під "концепцією
моделі відповідного об’єкту" будемо розуміти
науковий погляд на вирішення певної проблеми
шляхом побудови відповідного зразка, що відтворює та імітує будову і дію певного об’єкта [5,
с.356; 6; 7, с.407–408]. Це науковий погляд (підхід) щодо принципів формування державної
програми протидії злочинності, її базової структури та змісту, а також її спрямованості, в залежності від обраної стратегії впливу на злочинність. Він же нами віднесений до наукової
новизни роботи. І, як вважається, фактично теоретична модель такої програми буде відображати концептуальні підходи до її побудови та
реалізації, що може виступати певним шаблоном для інших правоохоронних програм, а також підтримання в актуальному стані вже чинних державних програм з профілактики окремим
видам злочинності. Завдання статті полягають в
огляді наявних підходів щодо побудови теоретичної моделі державної програми протидії злочинності та розробці концепції теоретичної моделі державної програми протидії злочинності.
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Огляд наявних підходів щодо побудови
теоретичної моделі державної програми
протидії злочинності
Як правильно зазначає С.В. Бородін, державна програма боротьби зі злочинністю повинна містити не тільки перелік питань, які потребують вирішення при її реалізації, та заходів,
спрямованих на їх вирішення, а й передбачувати засоби та методи, що сприяли би безперебійній роботі механізму суспільства, покликаного забезпечити попередження злочинності
та переслідування злочинців. На думку вченого, в теоретичній моделі боротьбі зі злочинністю варто пропонувати додаткові гарантії більш
надійного забезпечення функціонування такого
механізму [8, с.23–24].
Така позиція, як вбачається, є цілком обґрунтованою. Фактично при формуванні середньострокових програм із протидії злочинності як на
державному, так і на регіональному та місцевому рівнях, її розробники повинні передбачити ті
актуальні напрями та такий комплекс заходів,
який є реальним для виконання та зможе сприяти ефективному функціонуванню не тільки механізму з протидії злочинності та окремим її видам, але й розвитку дієвої системи протидії
злочинності зокрема.
Крім того цим вченим раніше пропонувалось
включити до теоретичної моделі такої програми
такі базові компоненти, як: цілі та завдання програми; стан злочинності, її наслідки та співвідношення з іншими соціальними відхиленнями
(фоновими явищами. – виділено Авт.); причини
злочинності; прогнозування злочинності та злочинної поведінки; загальні, організаційні, правові та спеціальні заходи соціального попередження; роль науки в боротьбі зі злочинністю;
умови розробки та реалізації програми [8, с.24].
Щодо останнього компоненту зауважимо, що він
більше характеризує не модель самої програми,
а процедуру її формування. Наявність такого
компоненту дозволяє вести мову не стільки про
теоретичну модель програми, скільки про механізм формування моделі програми.
Зазначимо, що сформована свого часу
С.В. Бородіним теоретична модель тривалий
час (до прийняття у 2004 році Закону України
"Про державні цільові програми") використовувалась і при формуванні вітчизняних державних
програм з протидії злочинності. Основним недоліком такої моделі є те, що в програмі її розробники здебільшого намагаються передбачити
всі можливі заходи впливу на більшість видів
злочинності (корислива злочинність, організова-

на злочинність, рецидивна злочинність, злочинність неповнолітніх, злочини проти особи, злочини проти громадського порядку, інші злочини) [8,
с.254], без належної оцінки наявних ресурсів і
можливостей. Проте, практика реалізації таких
програм в Україні вже показала свою неефективність. Таку теоретичну модель можна умовно
назвати "Всеохоплююча Програма – заходів".
Дещо іншу теоретичну модель програми запобігання злочинності пропонують вчені В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич [2, с.233–
243]. Це модель Державної програми стратегій
запобігання злочинності та Державний план заходів із реалізації стратегій запобігання злочинності. Щодо першого, то умовно можна назвати
дану теоретичну модель програми "Програма –
стратегій". Серед основних стратегій авторами
обґрунтовано пропонується у програмі включити таки з них: зменшення можливостей вчинення злочинів і правопорушень; утручання в кризових ситуаціях; залучення громадськості до
запобігання злочинності; надання допомоги жертвам злочинів [2, с.238–239]. Автори такого
підходу ("Програма – стратегій") вважають за
необхідне виокремлення системи заходів впливу на злочинність, яка традиційно зазначалась
як складовий елемент державної програми, в
окремий організаційно-управлінський документ –
"План заходів". Проте, виходячи з позиції раціональності, об’єктивності та практичної доцільності, визначений в Законі України "Про державні
цільові програми" підхід, коли розділ програми
"Завдання та заходи" є структурним елементом
державної програми і йде додатком до неї, є
виправданим. По-перше, і мабуть головне, це
те, що Програма та план заходів залишаються
нероздільними у часі, а тому можуть бути реалізовані одночасно. В іншому випадку процес формування, з початку самої Програми, а потім
вже на ї основі відповідного Плану заходів, із
дотриманням процедурних моментів, може надовго затягнутися у часі, і в перспективі створити штучні умови, коли виконання такої програми
в цілому, або окремих її напрямів, буде неактуальним. На нашу думку, такий підхід вітчизняних вчених міг би спрацювати за умови більшменш стабільної соціально-економічної та політичної ситуації в країні та за відсутністю складної військово-політичної ситуації. Щодо останнього, то в умовах перебування Україні в стані
наданні відсічі збройній агресії РФ та ймовірного
повномасштабного військового наступу, а також вірогідної активізації військових дій з боку
РФ на сході України, прогнозувати можливі зміни
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в соціальній, економічній, політичній, безпековій
сферах, а також трансформації злочинності під
їх впливом, залишається проблематичним. Також, вивчений досвід окремих зарубіжних країн у
програмуванні протидії злочинності, зокрема
країн ЄС, свідчить про відсутність поширення
такого підходу, як "Програма – стратегій". В той
же час поширеними є наступні: "Стратегія –
План заходів", "Стратегія – Програма", "Стратегія – Програми", "Програма – План (заходів)" [9,
с.153–161]. Також у більшості зарубіжних країн
при програмуванні боротьби зі злочинністю є
загальновизнаний людиноцентриський підхід,
який слід врахувати при розробці концепції теоретичної моделі державної програми протидії
злочинності. Про необхідність застосування такого підходу зазначає й С.А. Мозоль, досліджуючи концепцію моделі забезпечення кримінологічної безпеки в Україні [10, с.415–417].
Концепція теоретичної моделі державної
програми протидії злочинності
В подальшому вважаємо, що при формуванні теоретичної моделі державної програми протидії злочинності слід врахувати не тільки її людиноцентриську спрямованість, а й можливість
запровадження диференційованого підходу в
програмуванні (визначення пріоритетів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу), а також підпорядкування програми визначеній державній стратегії впливу на
злочинність, яка має бути динамічною в залежності від ймовірних кримінологічних сценаріїв
трансформації стану злочинності в країні.
Також сучасну модель державної комплексної програми протидії злочинності, з урахування позитивного зарубіжного досвіду, доцільно
будувати з запровадження підходу зміщення
акценту з посилення кримінально-правового
впливу1 на злочинність на більш ширше використання можливостей соціальної профілактики,
ситуативного втручання та широкого залучення
громадськості, а також поступового зміщення
рівня протидії злочинності з державного на місцевий. Останнє буде обумовлювати більш шир-

ше запровадження грантових проектів, в першу
чергу, для суб’єктів недержавного сектору, з удосконалення профілактики окремим злочинам
(запровадження науково-обґрунтованих практик).
Запровадження грантово-проектного підходу
в сучасній програмі протидії злочинності спрямоване на апробацію нових методик профілактики злочинності та поширення вже апробованих методик, які показали свою ефективність. У
таких зарубіжних країнах, як США, Канада,
Франція для реалізації означених заходів залучаються не стільки правоохоронні органи, скільки суб’єкти приватного сектора [3; 4; 14; 15]. Такий підхід ґрунтується на зміні психології в
суспільстві щодо протидії злочинності. Боротьба
зі злочинністю, це проблема не тільки правоохоронних органів, а й всього суспільства. Тому
до цього процесу повинні бути залучені обидві
сторони. Гранти (проекти) в таких програмах
запроваджуються на всіх рівнях, у залежності
від масштабів необхідності вирішення проблеми. Таким чином запроваджується модель "Диференційована2 Програма – заходів та проектів".
Отже теоретична модель державної програми
повинна стати шляхом до підвищення ефективності практики протидії злочинності, запровадження заходів на випередження з недопущення
можливої негативної трансформації злочинності
з урахуванням реальних можливостей та ймовірних загроз на всіх рівнях. Як ми вже зазначали,
концепція теоретичної моделі програми передбачає, в першу чергу, визначення принципів її
побудови, структури, змісту та спрямованості.
Далі в узагальненому вигляді висвітлимо ці
складові.
Не вдаючись в дискусію, на підставі проведеного дослідження з урахуванням наявних у
кримінології позицій вчених [1, с.85–86; 2, с.96;
8, с.26–29; 16, с.74; 17, с.97–98; 18, с.219] щодо
принципів програмування протидії злочинності,
2

Зазначимо, що вітчизняна практика реалізації
державних комплексних програм з протидії злочинності
показала неефективність використання підходи формування однієї єдиної на державному рівні програми.
Ідея посилювати вплив на всю злочинність та її детермінаційний комплекс в сучасних умовах малоефективна у зв’язку з браком як матеріальних, так і людських
ресурсів. Тому вбачається перспективним підхід диференційованого програмування протидії злочинності за
окремими напрямами, що відповідає і міжнародній
практиці. Вплив здійснюється, в-першу чергу, в тих
сферах, де спостерігається негативна динаміка окремих видів злочинності та зростає соціальна напруженість, а також недостатній рівень безпеки громадян

1

Також, як відмічають О.М. Бандурка, В.В. Голіна,
О.М. Литвинов, Л.М. Давиденко, Ю.В. Орлов, Ю.Б. Данильченко, С.А. Мозоль, О.Г. Кальман [10, с.353; 11,
с.220–221; 12, с.14–15; 13, с.414] та ін., при дослідженні питань протидії злочинності в Україні необхідно зміщувати центр ваги в цій діяльності від карної політики
(посилення кримінальної відповідальності) на зменшення криміногенного впливу причин та умов, що її
обумовлюють, а також на забезпечення захисту особи,
суспільства та держави від злочинних посягань.
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використовуючи поєднання нормативно-правового [19; 20], наукового та міжнародного підходів
[21], а також авторську позицію, вважаємо обґрунтованим віднесення до основних принципів, на
яких повинна формуватися сучасна державна
програма протидії злочинності, наступних положень: пріоритетність захисту прав і свобод людини,
законність, об'єктивність і наукова обґрунтованість, конкретність, цілеспрямованість, директивність, системність, диференціація, динамічність,
спадкоємність (наступність), безперервність, відповідність міжнародним стандартам, фінансова
забезпеченість, контрольованість (у тому числі, з
боку громадянського суспільства) та підзвітність.
Щодо модельної структури програми, то на
підставі дослідження різних підходів її визначення: нормативно-правового [19; 20], наукового
[1, с.107–108; 2, с.93–96; 8, с.126, 253–255; 18,
с.214–216; 22, с.232–242; 23, с.36] (двохелементна структура програми – С.В. Бородін,
М.М. Клюєв, трьохелементна структуру –
О.І. Алексєєв, С.І. Герасимов, О.Я. Сухарєв,
багатоелементна структура – В.В. Голіна,
О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич, М.П. Клеймьонов, А.І. Долгова, С.В. Максимов та інші) та досвіду зарубіжних країн [9], пропонується використовувати
уніфікований підхід з побудови багатоелементної структури програмного документу. На наш
погляд, структура сучасного програмного документу, на відміну від тієї, що визначена Порядком розроблення та виконання державних цільових програм (2007), повинна включати в себе
наступні складові: стан проблеми (визначення
проблеми, на розв'язання якої спрямована програма); аналіз причин виникнення проблеми,
який ґрунтується на використанні фактичних даних, в тому числі результатів безпекового та
кримінологічного моніторингу, соціологічних
опитувань та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом; мета програми; визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми на основі порівняльного
аналізу можливих варіантів, з використанням
сучасних методів прогнозування на основі форсайту та сценарного підходу; визначення на
основі оптимального варіанта шляхів і засобів
розв'язання проблеми, строків виконання програми; визначення програмних завдань та заходів; механізм реалізації програми (координація і
контроль); очікувані результати, оцінка ефективність програми; внутрішні та зовнішні загрози,
які знижують результативність програми; обсяги
та джерела фінансування.

В той же час зміст теоретичної моделі програми протидії злочинності, крім стандартного
набору груп (блоків) заходів (організаційноуправлінські, правові, інформаційні, кадрові,
правові, технічні, ресурсно-забезпечення), в сучасних умовах повинен включати й заходи: із
запровадження кращих (ефективних) практик із
профілактики окремим злочинам; із удосконалення механізмів протидії окремим видам злочинів (злочинності); заходи спрямовані на зменшення можливостей вчинення кримінальних
правопорушень (із використанням підходу –
CPTED); із ширшого забезпечення участі громадськості у профілактиці злочинності; із віктимологічної профілактики.
Стрижнем теоретичної моделі державної програми протидії злочинності виступають стратегія
(стратегії) й підходи, які планується реалізовувати її виконавцями задля досягнення головної мети. Зазначимо, що сьогодні залишається перспективним формування відповідних стратегій в
безпековій сфері з використанням сценарного
підходу, методології SWOT-, та PESTELаналізів3 та форсайту [25; 26].
В цілому встановлені тенденції трансформації
кримінологічної обстановки та можливі кримінологічні сценарії розвитку злочинності в подальшому можуть виконувати сигнальну функцію в
системі державного управління з протидії злочинності та дозволяє на перспективу окреслити
коло найбільш важливих проблемних сфер суспільних відносин, які потребують оптимізації та
підвищення
ефективності
кримінологічного
впливу.
Застосування же SWOT-аналізу дає можливість побудувати матрицю стратегічного вибору,
яка дозволяє визначити можливі стратегії поведінки задля досягнення максимально бажаного
3

Методології SWOT-, та PESTEL-аналізів є ключовим підґрунтям при підготовці стратегічних документів
(стратегій, програм, планів) будь-якого рівня і дають
можливість оцінити спроможність держави протистояти
криміногенним загрозам та забезпечити її громадську
безпеку. Дані види аналізів активно використовуються
для визначення рівня можливих загроз в сфері національної безпеки для формування ефективних стратегій [24, с.105–107]. Мета використання SWOT-аналізу
полягає в демонстрації можливостей системного підходу до планування протидії злочинності на державному рівні. Такий підхід дозволяє визначити середньострокові цілі та задачі, оцінити шанси на успіх і можливі
загрози, розподілити ресурси, необхідні для досягнення цих цілей. В той же час у кримінології наукових досліджень із використанням даних методів (SWOT-, та
PESTEL-аналізів) поки що бракує.
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результату (наприклад: стратегія успіху, стратегія поступового активного впливу на злочинність, стратегія збереження впливу на злочинності, стратегія оборони, стагнація у протидії
злочинності).
В той же час зазначимо, що вибір державної
стратегії протидії злочинності пов’язаний з притаманною Україні загальною кримінологічною
моделлю впливу на неї. Аналіз вітчизняних
кримінологічних досліджень показав, що на початку здобуття Україною незалежності їй була
притаманна змішана кримінологічна модель
протидії злочинності. Ця модель характеризується відсутністю цілеспрямованої державної
політики протидії злочинності, особливо, у сфері
економіки; теоретичні засади та практичні заходи розробляються фахівцями на основі соціологічних і соціально-психологічних концепцій; у
країні відсутні стабільна правова та матеріально-технічна база й організаційні умови для ефективної профілактики злочинності; існуючі раніше форми участі громадськості в запобіганні
злочинів ліквідовано, а нові не створено. Така
ситуація найбільшою мірою була характерною
для пострадянських країн [10, с.343].
Проте, в сучасних умовах соціальної напруженості, яка спостерігається у зв’язку зі збройною агресією РФ щодо України, як наслідок трансформація політичного та економічного життя
загострили існуючі в українському суспільстві
суперечності та призвела до погіршення криміногенного стану, що обумовило необхідність
перегляду сучасної національної моделі протидії злочинності. В залежності від змісту та спрямовання такої моделі сучасної системи впливу
на злочинність буде визначатися й спрямованість державної комплексної програми протидії
злочинності. Зокрема, О.О. Білоусова, досліджуючи модель протидії злочинності, визначає
наступні її риси: 1) орієнтованість при здійсненні
протидії на захист особи від злочинності та факторів, які її обумовлюють; 2) зміщення акценту з
каральної практики боротьби зі злочинності на
розширення ролі профілактики [3; 27, с.9]. В цілому такий підхід підтримується і в більшості
зарубіжних країн.
У той же час, сьогодні в Україні можна спостерігати поступовий перехід від змішаної моделі протидії злочинності до моделі "кращих
практик" протидії злочинності. Остання хоча й
базується частково на особливостях англоамериканської та західноєвропейської моделях,
проте може включати в себе позитивний досвід
інших кримінологічних систем, спрямованих на

зниження рівня злочинності та підвищення соціального контролю за неї. Застосування кращих практик останнім часом наочно можна
спостерігати в діяльності Національної поліції
Україні, зокрема, при впровадженні "скандинавської моделі" охорони публічного порядку,
реалізації проектів "поліція діалогу", "шкільний
офіцер поліції", "поліцейський офіцер громади", "сommunity рolicing" та ін.
Важливе значення для теоретичної моделі
програми матиме визначення та/або конкретизація головної мети та тих стратегічних цілей,
на досягнення яких вона спрямована.
Аналіз досліджень О.М. Бандурки, О.М. Литвинова,
Л.М. Давиденка,
В.М. Бесчастного,
О.М. Ігнатова, Ю.В. Орлова, О.Ю. Шостко,
С.М. Мозоля, Ю.Б. Данильченка, В.М. Куца та
ін. вчених із питань стратегії та тактики протидії
злочинності, а також стратегічних документів
реалізації державної політики дає можливість
констатувати, що суттєво головна (стратегічна)
мета протидії злочинності за часи незалежності
України не змінилась [11, с.221–222; 28, с.56;
29]. Як обґрунтовано зазначає О.М. Литвинов в
авторській концепції протидії злочинності в
Україні, головна мета такої протидії полягає у
комплексному забезпеченні безпеки та надійного захисту збережуваних цінностей (національних цінностей – добавлено Авт.) від злочинних
посягань на конституційні права і свободи громадян, політичні, економічні та соціальні інститути громадянського суспільства, матеріальні й
духовні надбання українського народу, територіальну цілісність, незалежність і суверенітет
країни [13, с.420]. Також у сучасних умовах протидія злочинності має людиноцентриську спрямованість, що полягає в створені безпечних
умов для розвитку людини та реалізації нею
своїх конституційних прав. Проте, що стосується стратегічних цілей протидії злочинності, які
відображаються в програмних документах, то
вони мають динамічний характер і можуть змінюватись впродовж часу. Це пояснюється тим,
що злочинність знаходиться в постійні трансформації (з’являються нові особливості та тенденції розвитку злочинності), а тому потребує
перегляд стратегії впливу на неї та підтримання
державної системи протидії злочинності в актуальному стані. З врахуванням наявного досвіду
державного програмування протидії злочинності, такі стратегічні цілі можуть переглядатися
головними суб’єктами, які відповідають за розробку та реалізацію таких програм (МВС України, НПУ), кожні 3–5 років (середньостроковий
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термін реалізації більшості державних правоохоронних програм).
Стратегічні цілі сучасної державної програми, враховуючи її головну мету, з протидії злочинності в умовах реальних зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці спрямовані
на: 1) забезпечення державного управління (підвищення ефективності діяльності) з протидії
злочинності; 2) створення безпечного середовища для розвитку суспільства та людини, в т.ч.
і в умовах наявного збройного конфлікту на
Сході країни; 3) створення умов для зниження
рівня злочинності; 4) створення соціально-економічних, політичних (військово-політичних),
правових, організаційно-управлінських, інформаційно-технічних, гуманітарних передумов для
зменшення впливу криміногенних факторів, в тому числі регіональних, що обумовлюють вчинення злочинів; 5) посилення ролі громадськості у
профілактиці злочинів та забезпечення готовності
громадян до протидії злочинності; 6) зниження
віктимізації населення та інтеграція потерпілих
від злочинів в суспільне життя; 7) забезпечення
ресоціалізації засуджених та зниження готовності
до вчинення нових злочинів.
В подальшому головна мета та визначенні
стратегічні цілі програми повинні враховуватись
її розробником при формуванні як програмних
завдань, так і системи програмних заходів4, які
4

Теоретична модель державної програми може
включати наступні основні блоки (групи) заходів: організаційно-правові заходи; заходи з удосконалення координації та взаємодії задіяних суб’єктів (державного
та недержавного секторів) у реалізацію Програми; удосконалення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та судових органів; заходи спрямовані на
розвиток предикативної аналітики та застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій у профілактиці злочинності; заходи спрямовані на підвищення кримінологічних знань та навичок суб’єктів, що
задіяні до виконання програми; заходи з запровадження кращих (ефективних) практик з профілактики окремим злочинам; заходи з удосконалення механізмів
протидії окремим видам злочинів (злочинності); заходи, спрямовані на зменшення можливостей вчинення
кримінальних правопорушень (з використанням підходу – CPTED); заходи з забезпечення участі громадськості у профілактиці злочинності; заходи з віктимологічної
профілактики;
заходи
з
наукового
та
інформаційно-аналітичного супроводження; заходи з
транскордонного та міжнародного співробітництва.
Фактично комбінації різних груп заходів, визначаються
завданнями та стратегічними цілями Програми за для
вирішення, яких вони реалізуються. Також, як варіант,
з врахуванням наявної специфіки забезпечення громадської безпеки на територіях Донецької та Луганської областей в умовах проведення Операції об’єднаних

реально виконати в короткостроковій або середньостроковій перспективі.
В майбутній державній програмі протидії
злочинності, за для визначення її спрямованості, вбачається доцільним визначення основних
підходів впливу на злочинність, які будуть реалізовуватися на державному рівні і з якою інтенсивністю, зокрема це стосується: 1) спеціальної
превенції; 2) соціальної профілактики (наприклад: може посилюватись через реалізацію інших програмних документів); 3) ситуативної
профілактики (наприклад: може посилюватись,
в т.ч. із залученням громадськості); 4) превенції
через розвиток середовища (Crime Prevention
through Environmental Design – CPTED); 5) віктимологічної профілактики, включаючи реабілітацію потерпілих та компенсаційні заходи5.
В подальшому як в теоретичній моделі, так і
майбутніх державних програмах із протидії злочинності для визначення та закріплення головних напрямів протидії злочинності (в т.ч. і визначення тих видів злочинності, які потребують
комплексного впливу та зменшення, а також
окремих сфер, які потребують декриміналізації)
необхідно врахувати вже наявні чинні стратегічні документи, що реалізуються на державному
рівні й спрямовані на профілактику окремих
злочинів (наприклад: кіберзлочинності, нелегальної міграції, корупції, відмиванню "брудних"
коштів, протидії незаконному обігу наркотиків,
торгівлі людьми, контрабанді, тероризму, домашньому насильству). Це необхідно для усунення
в подальшому дублювання профілактичних заходів, раціонального витрачання бюджетних коштів та ефективному використанню наявних сил
та засобів протидії злочинності.
Висновки
1. Сучасна концепція теоретичної моделі
державної комплексної програми у сфері протидії злочинності має людиноцентриську спрямованість, із запровадженням диференційованого
підходу в програмуванні протидії злочинності

сил, може бути передбачена окрема група заходів регіонального впливу на злочинність.
5
Фактично такий підхід відповідає і практиці розвинутих зарубіжних країн, в яких в сучасних умовах можемо спостерігати поєднання реалізації класичної моделі (первинна, вторинна та третинна профілактика)
попередження злочинності та неокласичної моделі, яка
включає в себе: профілактику через розвиток середовища (Development Prevention), профілактику злочинності із залученням громадськості (Community Prevention),
ситуаційну профілактику (Situative Prevention) [9].
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(визначення пріоритетів на короткострокову,
середньострокову та довгострокову перспективу), а також підпорядкування програми визначеної державної стратегії впливу на злочинність, яка має бути динамічною в залежності від
ймовірних кримінологічних сценаріїв трансформації стану злочинності в країні, відповідає чітко
визначеним засадам (враховуючи міжнародні
стандарти формування програм в цій сфері),
має логічну структуру та зміст (вибудовується
за схемою: головна мета → стратегічні цілі → завдання → заходи/проекти),
відповідає
розробленим безпековим стратегіям та передбачає втілення відповідних підходів та моделі
впливу на злочинність, визначені державою.
2. Сучасну модель державної комплексної
програми протидії злочинності доцільно будувати з врахуванням запровадження підходу
зміщення акценту з посилення кримінальноправового впливу на злочинність на ширше
використання можливостей соціальної профілактики, ситуативного втручання та широкого за-

лучення громадськості, а також поступового
зміщення протидії злочинності з державного на
місцевий рівень. Останнє буде обумовлювати
запровадження більш ширше грантових профілактичних проектів, в першу чергу, для суб’єктів
недержавного сектору, з удосконалення профілактики окремим злочинам (запровадження науково-обґрунтованих практик) та мінімізації можливостей для їх вчинення. Таким чином
обґрунтовується запровадження моделі "Диференційована Програма – заходів та проектів".
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