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Соціаль но-пра во ва сис те ма за побіган ня
зло чин ності: кон цеп ту альні за са ди за ко ну

Анотація

Спи ра ю чись на соціаль но-пра во вий підхід і сис тем ну соціаль но-де тер міна -
ційну ме то до логію, роз роб ле но кон цепцію про ек ту За ко ну Рес публіки Біло русь
щодо за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням. За ко но дав ча і
 практична реалізація за про по но ва но го про ек ту За ко ну за без пе чить ство рен -
ня ефек тив ної сис те ми за побіган ня пра во по ру шен ням й уста ле не зни жен ня
зло чин ності в країні.

Клю чові сло ва: за побіган ня зло чин ності — теорія, сис те ма, суб’єкти, на пря -
ми, фор ми та за хо ди

У су час но му біло русь ко му суспільстві за умов сис тем ної транс фор мації 
еко номічних, політич них і куль тур них соціаль них інсти тутів та суспільних
відно син, не зва жа ю чи на ак тив ну дер жав ну ан тик риміна льну політику,
зберігається ви со кий рівень зло чин ності та інших девіацій, що ста ють на за -
ваді де мог рафічно му, еко номічно му, соціаль но му і куль тур но му роз вит ку
краї ни. Світо вий досвід до во дить, що на й е фек тивнішою в су час но му су -
спільстві є стра тегія бо роть би із зло чинністю, уґрун то ва на на кон цепції сис -
тем но го за побіган ня зло чин ності та про тидії та ко го роду девіаціям. У зв’яз -
ку з цим над зви чай но ак ту аль ним і соціаль но за пи ту ва ним стає аналіз те о -
ре тич них та при клад них про блем фор му ван ня ефек ти вної соціаль но-пра -
во вої сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру шен ням із ви ко -
рис тан ням су час них до сяг нень на уки, на сам пе ред соціології та криміно -
логії, на за са дах міждис ципліна рно го підхо ду і сис тем ної ме то до логії. Со -
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ціаль но зорієнто ва на прак тич на діяльність із за побіган ня зло чин ності й
іншим пра во по ру шен ням ви ма гає ство рен ня на уко во обґрун то ва но го за ко -
но да вства, по кли ка но го реґла мен ту ва ти при нци пи, на пря ми, фор ми та кон -
кретні за хо ди профілак тич ної ро бо ти, включ но з пи тан ня ми її ко ор ди нації
та взаємодії всіх її суб’єктів, інфор маційно го й кад ро во го за без пе чен ня
тощо. За ко ноп ро ек тна ро бо та прав ників має спи ра ти ся на гли бокі на укові
підва ли ни, що зу мов лює не обхідність вип ра цю ван ня те о ре ти ко-кон цеп ту -
аль них за сад ба зо во го криміно логічно го за ко ну сто сов но соціаль но-пра во -
вої системи запобігання злочинності.

Актуальну на уко во-прак тич ну про бле му, роз в’я зан ня якої має ва го ме
зна чен ня для ство рен ня кон цепції та при клад ної мо делі соціаль но-пра во вої
сис те ми за побіган ня зло чин ності, ста но вить пи тан ня роз ме жу ван ня  кри -
міна льно-пра во во го та криміно логічно го виз на чен ня зло чин ності та
 злочинів. При во дом для цьо го по слу гу ва ла дис кусія щодо криміно логі ч -
ного ро зуміння зло чин ності, ініційо ва на Д.Шес та ко вим (див.: [Шес та ков,
2003]). У ко лек тивній мо ног рафії “Зло чинність се ред соціаль них підсис -
тем” він вис ту пив з різкою кри ти кою тра диційно го для вітчиз ня ної кри -
міно логії якісно го розрізнен ня зло чинів і зло чин ності як ма со вих соціаль -
но-пра во вих фе но менів, а та кож виз на чен ня зло чин ності як істо рич но ста -
ло го, за ко номірно го неґатив но го соціаль но-пра во во го яви ща, кот ре ви яв -
ляється в су куп ності всіх учи не них зло чинів. На дум ку Д.Шес та ко ва, зло -
чинність не мож на роз гля да ти як соціаль не яви ще. У своїх суд жен нях він
по си лається на Е.Дюр кгай ма, який ствер джує, що зло чинність — нор маль не 
(при род не) яви ще і пев на функція суспільства. Як вва жає Д.Шес та ков, зло -
чинність — це не яви ще, а стан; це — “влас тивість суспільства відтво рю ва ти
мно жи ну не без печ них для лю ди ни діянь, що піддається кількісній інтер -
пре тації й зу мов лює вве ден ня криміна льно-пра во вих за бо рон”. Інши ми
сло ва ми, “зло чин — це діяння, що має зовнішній про яв, тоді як зло чин -
ність — внутрішня схильність індивіда до вчи нен ня зло чинів, сфор мо ва на у
ньо го влас тивість вчи ня ти у пев них си ту аціях у зло чин ний спосіб” [Шес та -
ков, 2003: с. 15]. Далі він пише, що “мно жи на учи ню ва них зло чинів і зло -
чинність співвідно сять ся як яви ще і сутність, а при чи ни зло чинів вис ту па -
ють як щось таке, що по в’я зує дру ге із пер шим. Зло чинність при хо ва на, її
 неможливо пізна ти про стим спог ля дан ням здійсню ва них і тим паче реєст -
ро ва них у суспільстві зло чинів. Зло чинність ви ра жає те го лов не, що ха рак -
те ри зує про цес відтво рен ня зло чинів, його внутрішню, гли бин ну за ко но -
мірність, що являє со бою окре мий ви па док більш за галь ної за ко номірності
ба га то варіан тної, конфліктної по ведінки лю дей, які об’єктив но пе ре бу ва -
ють у взаємних су перечнос тях один з одним. Та ким чи ном, зло чинність — це
сама за ко номірність, внаслідок якої спо конвіку чи нить ся безліч зло чинів, а
зло чи ни — зовнішня фор ма її про я ву”. І далі Шес та ков пише, що “зло -
чинність опо се ред ко вується склад ною ієрархією при чин ма со вої зло чин ної
по ведінки (соціаль них су перечнос тей, неґатив них соціаль них про цесів), в
основі яких ле жить не мож ливість узгод жен ня інте ресів членів суспільства,
котрі за вжди праг нуть не тільки й не стільки рівності, скільки утвер джен ня
своєї пе ре ва ги. Зміст при чин зло чин ної по ведінки істо рич но змінюється і
варіює за леж но від кон крет них об ста вин... зміню ють ся, як доб ре відомо, і
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фор ми зло чин ності. Сама ж зло чинність як влас тивість суспільства відтво -
рю ва ти зло чи ни за ли шається незмінною, вона на про чуд жи ву ча і ніби зна -
хо дить у но вих умо вах нові при чи ни для но вих зло чинів”. На цій підставі ав -
тор до хо дить важ ли во го те о ре ти ко-при клад но го вис нов ку, згідно з яким “з
усвідом лен ня зло чин ності як невіддільної влас ти вості, не одмінної су пут ниці
лю дської історії вип ли ває кон цепція співісну ван ня з нею і “цивілізу ван ня”
дер жав ної ре акції на неї” [Шестаков: 2003, с. 15].

Ще один важ ли вий мо мент по в’я за ний із трак ту ван ням зло чин ності як
соціаль ної сис те ми. До тра диційно го трак ту ван ня зло чин ності як сис те ми
кон крет них зло чинів (В.Куд ряв цев), окре мих груп (видів) зло чинів
(А.Шах ма тов) і навіть усіх пра во по ру шень (Н.Кузнєцова) Д.Шес та ков
про по нує вклю чи ти до дат ко вий еле мент — “ме ханізм при чин зло чинів, що
взаємодіють між со бою”. При цьо му, на його дум ку, сис те мотвірною влас -
тивістю зло чин ності як цілісної сис те ми є “не без пе ка для суспільства, що
зму шує дер жа ву мати кар не за ко но да вство і ве ли кий ка раль ний апа рат —
від міліції (поліції) до органів, що ви ко ну ють по ка ран ня” [Шес та ков, 2003:
с. 15].

На мою дум ку, про по зиції Д.Шес та ко ва є вель ми спірни ми, не дос тат ньо 
обґрун то ва ни ми і при вно сять як у криміно логію, так і в криміна льне пра во
не певність і хаос. Пе ре дусім це сто сується пи тан ня щодо при ро ди й сут ності 
зло чин ності. З при во ду ба зо вої соціаль ної при ро ди зло чин ності спо ру не -
має. Однак із про по зицією відмо ви ти ся в криміно логічно му виз на ченні
зло чин ності від її криміна льно-пра во во го ком по нен та ка те го рич но не мож -
на по го ди ти ся. Та ко го шти бу дум ки ба га то ра зо во вис лов лю ва ли ся у за кор -
донній криміно логії, де замість по нят тя зло чи ну про по ну ва ли ви ко рис то ву -
ва ти ка те горію “пра во по ру шен ня” або “девіан тної по ведінки”. Цей підхід
хибує на роз ми ван ня по нят тя зло чи ну, ви ве ден ня криміно логії зі сфе ри
юри дич них наук і роз гляд криміно логії суто як га лузі соціологічної на уки з
утра тою нею міждис ципліна рно го статусу.

Про по зиція трак ту ва ти зло чинність не як неґатив не соціаль не яви ще, а
як стан і влас тивість суспільства по род жу ва ти зло чи ни при зво дить до пе ре -
ста нов ки ак центів з ха рак те рис ти ки сут ності зло чин ності на її ге не зу і де -
термінацію, що є логічно по мил ко вим. При чи ни за вжди пе ре ду ють існу ван -
ню чого-не будь і самі по собі не є його скла до вою, тим паче його сутністю. За
“Слов ни ком російської мови” С.Оже го ва, сутність — це “внутрішня осно ва,
смисл, зміст, суть чого-не будь” [Оже гов, 1978: с. 719]. Отже, при чи ни як
яви ща, ста ни і про це си, що пе ре ду ють існу ван ню й по род жу ють будь-що, не
мо жуть бути внутрішньою осно вою і змістом но во го яви ща. Зло чинність
зовні, в об’єктив но му світі ви яв ляється у вчи ненні фізич ни ми осо ба ми кон -
крет них зло чинів, тоб то суспільно не без печ них, вин них і криміна льно-про -
тип рав них діянь, що за подіюють шко ду осо бис тості та суспільству. Та ким
чи ном, зло чинність — об’єктив но і ре аль но на яв не са мостійне соціаль не
яви ще. Зло чинні діяння за своєю сутністю — це яви ща, суб’єкта ми яких  ви -
ступають фізичні осо би, які при вно сять у соціаль не жит тя неґативні на -
слідки — за подіюють шко ду іншим лю дям, соціаль ним гру пам і суспільству.
Зло чинність — об’єктив но і ре аль но на яв не са мостійне соціаль не яви ще, що
має соціаль ну сутність і соціальні фор ми існу ван ня, в тому числі криміна ль -
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но-пра во ву фор му бут тя. На цій підставі мож на ствер джу ва ти, що за своєю
при ро дою зло чинність — це соціаль но-пра во ве яви ще, що має од но час но
соціаль ну і криміна льно-пра во ву за ко но дав чо фіксо ва ну фор му бут тя. Зло -
чинність по род жується ком плек сом різних при чин, які впли ва ють на її
внутрішній зміст і сутність, але які не є скла до ви ми зло чин ності як соціаль -
но-пра во во го яви ща. Тим паче аж ніяк не мож на вва жа ти про цес відтво рен -
ня зло чин ності сутністю і змістом са мої зло чин ності, що необґрун то ва но ро -
бить Д.Шестаков.

Внутрішньою осно вою, тоб то сутністю зло чин ності як са мостійно го
соціаль но-пра во во го яви ща слід вва жа ти її суспільну не без пе ку й ан тиг ро -
ма дську спря мо ваність, що є го лов ною підста вою криміна льно-пра во вої за -
бо ро ни й об ста ви ною, що зу мов лює соціаль ну по тре бу в кар но му праві як
важ ли во му інстру менті за побіган ня зло чин ності і бо роть би з нею. Отже,
мож на за про по ну ва ти таке криміно логічне виз на чен ня зло чин ності. Зло -
чинність — це ма со ве і стійке в часі та соціаль но му про сторі, де терм і но -
ване соціумом, осо бистістю і дес трук тив ни ми індивіду аль но-соціаль ни ми
взаємодіями за ко номірне ан тиг ро ма дське криміна льно-про тип рав не яви -
ще, кот ре як соціаль но-пра во ва сис те ма вклю чає скоєні зло чи ни, зло чинців, 
по терпілих і всю су купність суспільно не без печ них наслідків зло чин них
діянь, а та кож має кількісні та якісні по каз ни ки, що вмож лив лю ють його
криміно логічне вимірю ван ня, оціню ван ня, про гно зу ван ня і за побігання
йому.

Не обхідність ухва лен ня но во го криміно логічно го за ко ну, при свя че но го 
пра во во му реґулю ван ню діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим
пра во по ру шен ням, зу мов ле на тим, що чин ний За кон Рес публіки Біло русь
“Про осно ви діяль ності із профілак ти ки пра во по ру шень” від 10 лис то па да
2008 року (Національ ний реєстр пра во вих актів Рес публіки Біло русь,
№ 277, 2/1549; 2010 р., № 5, 2/1630) че рез на явність кон цеп ту аль них, струк -
тур них, пред мет но-змісто вих і техніко-юри дич них не доліків і про га лин не
доз во ляє за без пе чи ти ефек тив ну діяльність дер жав них органів, гро ма д -
ських організацій і гро ма дян із за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по -
ру шен ням. Діяльність із за побіган ня зло чин ності має ве ли ке зна чен ня для
здійснен ня ан тик риміна льної політики, спря мо ва ної на зни жен ня рівня
зло чин ності й інших, взаємо пов ’я за них із нею пра во по ру шень, за без пе чен -
ня осо бис тої, май но вої та гро ма дської без пе ки і пра во по ряд ку в суспільстві.

Те о ре ти ко-кон цеп ту аль не підґрун тя но во го За ко ну — міждис ципліна р -
ний соціаль но-пра во вий підхід до зло чин ності як ма со во го і ста ло го в часі та 
соціаль но му про сторі, де терміно ва но го соціумом, осо бистістю і дес трук -
тив ни ми індивіду аль но-соціаль ни ми взаємодіями за ко номірно го ан тиг ро -
ма дсько го криміна льно-про тип рав но го яви ща, кот ре як соціаль но-пра во ва
сис те ма вклю чає вчи нені зло чи ни, зло чинців, по терпілих та інші суспільно
не без печні наслідки зло чин них діянь, а та кож має кількісні та якісні по каз -
ни ки, що вмож лив лю ють щодо неї криміно логічне вимірю ван ня, оціню ван -
ня, про гно зу ван ня і за побіган ня.

Пред мет пра во во го реґулю ван ня но во го За ко ну — суспільні відно си ни,
що ви ни ка ють при здійсненні соціаль ної, криміно логічної, вікти мо логічної, 
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пра во вої та соціаль но-реінтеґраційної за побіжної діяль ності дер жав них
органів (організацій), гро ма дських об’єднань і гро ма дян у сфері ви яв лен ня
й усу нен ня еко номічних, соціаль них, куль тур них, пра во вих, осо бистісних
та інших чин ників, при чин і умов, що де терміну ють зло чинність та інші,
взаємо пов ’я зані з нею пра во по ру шен ня (неґатив не по пе ред жен ня), а та кож
при ство ренні соціаль них умов і фор му ванні ціннісних орієнтацій на без -
печ ну та пра вомірну по ведінку гро ма дян (по зи тив не за побіган ня).

Пра во ве підґрун тя сис те ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по -
ру шен ням ста нов лять Кон сти туція Рес публіки Біло русь, за галь но виз нані
при нци пи та нор ми міжна род но го пра ва, міжна родні до го во ри Рес публіки
Біло русь, чин ний За кон, національні й реґіональні дер жавні про гра ми із за -
побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру шен ням і бо роть би з ними, а та -
кож інші нор ма тивні пра вові акти, що реґулю ють діяльність із за побіган ня
зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням.

Основ ни ми при нци па ми діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим
пра во по ру шен ням є: за конність і відповідність національ но му за ко но да в -
ству та міжна род ним при нци пам і нор мам; гу манізм, по ва га до прав і сво бод
лю ди ни, соціаль на спра вед ливість; де мок ра тичність, участь гро ма д ських
об’єднань і гро ма дян; сис темність і ком плексність, ди фе ренційо ва ність й
індивідуалізація за побіжних за ходів; пла новість і ке ро ваність, ко ор ди нація,
взаємодія і про фесіоналізм; кон троль (на гляд) і відповідальність; на уко ва
обґрун то ваність; організаційна, кад ро ва, інфор маційна, ма теріаль но-тех -
нічна та інша за без пе ченість.

У криміно логії Біло русі існує низ ка на уко вих виз на чень за побіган ня
зло чин ності, що пе ре важ но зво дять ся до сис те ми за ходів за галь ної й ін -
дивіду аль ної профілак ти ки, спря мо ва них на ви яв лен ня й усу нен ня при чин
і умов учи нен ня зло чинів (у тому числі йдеть ся про За кон Рес публіки Біло -
русь “Про осно ви діяль ності з профілак ти ки пра во по ру шень” 2008 року).
На мій по гляд, та ко го роду підхо ди і виз на чен ня ма ють спро ще ний і над то
вузь кий ха рак тер з ак цен том тільки на кон крет них за хо дах профілак тич ної
ро бо ти. У даній дефініції не виз на че но в по вно му об сязі цілі, за вдан ня й
основні на пря ми діяль ності із за побіган ня зло чин ності, не кон кре ти зо ва но
при чи ни й пе ре ду мо ви, що зу мов лю ють вчи нен ня зло чинів, не за зна че но
об’єкти й ка те горії осіб, стосов но яких має про во ди ти ся профілак тич на ро -
бо та, не роз кри ва ють ся фор ми і за со би так зва ної по зи тив ної пре венції, тоб -
то твор чої соціаль ної діяль ності зі ство рен ня умов фор му ван ня за ко нос лух -
ня ної по ведінки [Ба ра но вський, 2011].

Сис те ма за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру шен ням — ре -
ґульо ва на чин ним За ко ном й інши ми національ ни ми і міжна род ни ми нор -
ма тив ни ми пра во ви ми ак та ми струк ту ро ва на су купність суб’єктів, на прям -
ків, об’єктів, форм і за ходів здійснен ня ком плек сної соціаль ної, криміно -
логічної, вікти мо логічної, пра во вої та соціаль но-реінтеґраційної профілак -
тич ної діяль ності дер жав них органів (організацій), гро ма дських об’єднань і
гро ма дян, спря мо ва ної на ви яв лен ня й усу нен ня еко номічних, соціаль них,
куль тур них, пра во вих, осо бистісних та інших чин ників, при чин і умов, що
де терміну ють зло чинність й інші взаємо пов ’я зані з нею пра во по ру шен ня
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(неґатив не по пе ред жен ня), а та кож ство рен ня соціаль них умов і фор му ван -
ня ціннісних орієнтацій на без печ ну і пра вомірну по ведінку гро ма дян (по -
зи тив не за побіган ня) з ме тою за без пе чен ня без пе ки гро ма дян, зни жен ня
рівня і зміни струк ту ри й ха рак те ру зло чин ності та інших пра во по ру шень,
змен шен ня неґатив них соціаль них і осо бистісних наслідків, зміцнен ня пра -
во по ряд ку (див. рис.).

Рис. Соціаль но-пра во ва сис те ма за побіган ня зло чин ності
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Го лов ни ми цілями сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру -
шен ням є: ви яв лен ня, не й тралізація й усу нен ня всіх при чин і умов учи нен ня 
зло чинів та інших пра во по ру шень, а та кож криміна льної віктимізації гро -
ма дян; за без пе чен ня по зи тив них змін рівня, ди наміки, струк ту ри та ха рак -
те ру зло чин ності й інших пра во по ру шень, змен шен ня неґатив них соціаль -
них і осо бистісних наслідків і стра ху пе ред зло чинністю; спри ян ня еко -
номічно му, соціаль но му і куль тур но му роз вит ку осо бис тості, соціаль них
груп, інсти тутів і суспільства в цілому, фор му ван ня у гро ма дян мо ти вації на
соціаль но-по зи тив ну і за ко нос лух ня ну по ведінку, зміцнен ня пра во по ряд ку 
в суспільстві.

Суб’єкта ми сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру шен ням
є за гальні, спеціалізо вані та до поміжні дер жавні орга ни (організації), гро -
мадські об’єднан ня, до ком пе тенції яких відповідно до за ко но да вства вхо -
дить здійснен ня діяль ності із за побіган ня зло чи нам та іншим пра во по ру -
шен ням і працівни ки яких відповіда ють за не ви ко нан ня або не на леж не ви -
ко нан ня своїх об ов’язків у даній сфері, а та кож ті орга ни, організації і гро ма -
дя ни, що бе руть участь в діяль ності із за побіган ня зло чи нам та іншим пра во -
по ру шен ням.

За гальні суб’єкти сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру -
шен ням — дер жавні орга ни (організації), до ком пе тенції яких згідно із за ко -
но да вством вхо дить за ко нот вор ча діяльність у сфері за побіган ня зло чин -
ності й іншим пра во по ру шен ням, при й нят тя національ них і реґіональ них
дер жав них про грам із за побіган ня зло чин ності і бо ротьбі з нею, за галь не
керівниц тво, ко ор ди нація і кон троль діяль ності спеціалізо ва них і до по -
міжних суб’єктів сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во по ру шен -
ням: Пре зи дент Рес публіки Біло русь, Пар ла мент — Національні збо ри Рес -
публіки Біло русь, Рада Міністрів, рес публіканські та місцеві дер жавні орга -
ни (організації), орга ни місце во го са мов ря ду ван ня.

Спеціалізо вані суб’єкти сис те ми за побіган ня зло чин ності й іншим пра во -
по ру шен ням — пра во о хо ронні орга ни і гро мадські об’єднан ня, до ком пе -
тенції яких відповідно до за ко но да вства вхо дить на постійних і про фесійних 
за са дах діяльність із за побіган ня зло чи нам та іншим пра во по ру шен ням і
працівни ки яких відповіда ють за не ви ко нан ня чи не на леж не ви ко нан ня
своїх об ов’язків у даній сфері: Національ ний комітет із за побіган ня зло чин -
ності й іншим пра во по ру шен ням при Раді Міністрів Рес публіки Біло русь і
його те ри торіальні орга ни, орга ни внутрішніх справ, про ку ра ту ра, суд, орга -
ни юс тиції, ад во ка ту ри, орга ни дер жав ної без пе ки, Комітет дер жав но го кон -
тро лю, орга ни, що ве дуть адміністра тив ний про цес, гро мадські пун кти охо -
ро ни пра во по ряд ку, доб ровільні на родні дру жи ни, по заш татні співробітни -
ки пра во о хо рон них органів, на гля дові комісії, комісії зі справ не пов но -
літніх. До поміжні суб’єкти сис те ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра -
во по ру шен ням — дер жавні орга ни (організації), гро мадські об’єднан ня і
 громадяни, що згідно із за ко но да вством організаційно або функціональ но
 беруть участь в діяль ності за галь них і спеціалізо ва них суб’єктів сис те ми
 запобіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням: орга ни управління,
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організації та за кла ди освіти, куль ту ри, охо ро ни здо ров ’я, орга ни з пи тань
праці, за й ня тості і соціаль но го за хис ту, організації спор ту і ту риз му, по -
літичні партії, гро мадські об’єднан ня, релігійні організації, фон ди, дер жавні
за со би ма со вої інфор мації і гро ма дя ни.

Національ ний комітет із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру -
шен ням при Раді Міністрів Рес публіки Біло русь (з його те ри торіаль ни ми
орга на ми), про не обхідність ство рен ня яко го дав но го во рять вітчиз няні
криміно ло ги, є го лов ним спеціалізо ва ним організаційно-управлінським,
ко ор ди наційним і ви ко нав чим орга ном сис те ми за побіган ня зло чин ності
та іншим пра во по ру шен ням. Фор ма ми і соціаль но-пра во ви ми ме ханізма ми
управління, ко ор ди нації і взаємодії діяль ності суб’єктів сис те ми за побіган ня
зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням є: за без пе чен ня спільної участі в
роз роб ленні про ектів за конів, національ них і реґіональ них про грам і відом -
чих планів із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, а та кож
кон троль їхньої реалізації; здійснен ня кон тро лю за соціаль но-прак тич ною
реалізацією ком плек сної соціаль ної, криміно логічної, вікти мо логічної, пра -
во вої і соціаль но-реінтеґраційної профілак тич ної діяль ності; організація
про ве ден ня криміно логічної ек спер ти зи про ектів нор ма тив них пра во вих
актів, чин но го за ко но да вства і здійснен ня криміно логічно го моніто рин гу
криміна льної си ту ації, криміно ген ної об ста нов ки й ефек тив ності діяль -
ності із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням в окре мих
реґіонах і в країні; за без пе чен ня про ве ден ня криміно логічно го й іншо го пра -
во во го про світниц тва і ви хо ван ня гро ма дян, опи ту вань гро ма дської дум ки,
обміну досвідом соціаль ної прак ти ки за побіган ня зло чин ності та іншим
пра во по ру шен ням; організація про ве ден ня на уко во-прак тич них криміно -
логічних досліджень і підго ту ван ня на уко во-прак тич них посібників з ак ту -
аль них про блем за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням; ор -
ганізація міжна род ної співпраці у ца рині за побіган ня зло чин ності та іншим
правопорушенням.

Об’єкти діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен -
ням: 1) криміно ген не еко номічне, соціаль не і куль тур не се ре до ви ще (со -
ціальні сфе ри, струк ту ри, інсти ту ти, спільно ти, гру пи і вся сис те ма су спіль -
них відно син, здатні де терміну ва ти вчи нен ня пра во по ру шень і криміна льну 
віктимізацію гро ма дян, вис ту па ю чи їхніми чин ни ка ми, при чи на ми й умо ва -
ми; 2) криміно генні осо бис тості — осо би, якості, влас ти вості, по ведінка,
спосіб жит тя і на й ближ че соціаль не ото чен ня яких свідчать про соціаль -
но-пси хо логічну і по ведінко ву схильність до вчи нен ня зло чинів, або ті, хто
пе ре бу ває в соціаль но не без печ но му ста но вищі, по в’я за но му із си ту ацією
ри зи ку вчи нен ня зло чинів (осо би із груп криміна льно го ри зи ку); 3) осо би,
що вчи ни ли зло чи ни й інші пра во по ру шен ня; 4) вікти мо генні осо бис тості — 
осо би, якості, влас ти вості, по ведінка, спосіб жит тя і на й ближ че соціаль не
ото чен ня яких свідчать про соціаль но-пси хо логічну та по ведінко ву схиль -
ність ста ти жер тва ми зло чинів, а та кож ті, хто пе ре бу ває в соціаль но не без -
печ но му ста но вищі, осо би з груп віктим но го ри зи ку); 5) жер тви зло чинів —
осо би, яким зло чин ни ми діян ня ми за подіяно фізич ну, мо раль ну, соціаль ну
та іншу шко ду.
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Основні на пря ми (типи) за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру -
шен ням:

— cоціаль не за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за побіган ня зло -
чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ста лий еко но -
мічний, політич ний, соціаль ний і куль тур ний роз ви ток осо бис тості,
соціаль них груп, інсти тутів і суспільства, за без пе чен ня ма теріаль но го,
соціаль но го і ду хов но-мо раль но го доб ро бу ту на се лен ня, а та кож ство -
рен ня соціаль них умов і фор му ван ня мо ти вації соціаль но-по зи тив но го,
без печ но го і пра вомірно го спо со бу жит тя осіб із груп криміна льно го ри -
зи ку і всіх інших гро ма дян;

— криміно логічне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за побіган ня
зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ви яв лен ня,
 запобіган ня зло чи нам і при пи нен ня їх, ви яв лен ня й усу нен ня еко но -
мічних, соціаль них, куль тур них, пра во вих, осо бистісних та інших чин -
ників, при чин і умов, що де терміну ють зло чинність та інші пра во по ру -
шен ня, а та кож ви яв лен ня, облік і пре вен тив ний соціаль но-пра во вий
кон троль зло чинців і осіб із груп криміна льно го ри зи ку;

— вікти мо логічне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за побіган ня
зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ви яв лен ня, за -
побіган ня і при пи нен ня криміна льної віктимізації на се лен ня, на ви яв -
лен ня, не й тралізацію й усу нен ня соціаль них, куль тур них, пра во вих,
осо бистісних та інших чин ників, при чин і умов, що їх де терміну ють,
а та кож на за хист прав жертв зло чинів і вікти мо логічну про світу  насе -
лення;

— пра во ве за побіган ня — за ко нот вор ча і пра во зас то сов на криміна ль но-
 пра во ва, криміна льно-про це су аль на і криміна льно-ви ко нав ча діяль -
ність суб’єктів сис те ми за побіган ня зло чин ності та іншим  правопо -
рушенням, що по в’я за на зі вста нов лен ням і реалізацією кар ної й ад -
міністра тив ної відповідаль ності й по ка ран ня за зло чи ни й інші пра во -
по ру шен ня і по кли ка на за без пе чу ва ти вип рав лен ня осіб, що вчи ни ли
зло чи ни та інші пра во по ру шен ня, а та кож справ ля ти за галь но за по -
біжний соціаль ний і пси хо логічний вплив на всіх гро ма дян (за галь на
пре венція), і на решті, спеціаль но-за побіжний соціаль ний і пси хо ло -
гічний вплив на осіб, при тяг ну тих до кар ної й адміністра тив ної від -
повідаль ності за зло чи ни й інші пра во по ру шен ня (спеціаль на пре вен -
ція), що сприяє віднов лен ню соціаль ної спра вед ли вості й за без пе чує
відшко ду ван ня ма теріаль ної і мо раль ної шко ди;

— соціаль но-реінтеґраційне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за -
побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на діаг -
нос ти ку і ти по логію осо бис тості, соціаль ну реабілітацію і реінтеґрацію
в суспільство зло чинців та осіб із груп криміна льно го ри зи ку.

Фор ма ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням за всіма
на пря ма ми (ти па ми) є:
— соцієталь не за побіган ня — діяльність на мак ро- і мікро соціаль но му

рівнях зі ство рен ня умов для еко номічно го, соціаль но го і куль тур но го
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роз вит ку, фор му ван ня мо ти вації та сте ре о типів за ко нос лух ня ної по -
ведінки у зло чинців, груп ри зи ку вчи нен ня зло чинів і криміна льної
віктимізації, а та кож з ви яв лен ня й усу нен ня еко номічних, соціаль них,
куль тур них, пра во вих та інших чин ників, при чин і умов зло чин ності та
криміна льної віктимізації;

— си ту аційне за побіган ня — діяльність зі змен шен ня об’єктив них і
суб’єктив них мож ли вос тей учи нен ня зло чинів і віктимізації, усу нення
чин ників ри зи ку вчи нен ня зло чинів та інших пра во по ру шень, а та кож
зни ження рівня ри зи ку вчи нен ня їх і стра ху пе ред зло чинністю;

— індивіду аль но-криміна льне за побіган ня — діяльність з кориґуван ня осо -
бис тості, по ведінки і спо со бу жит тя груп криміна льно го ри зи ку і зло -
чинців, а та кож їхньої соціаль ної реінтеґрації в суспільство;

— осо бистісно-віктим не за побіган ня — діяльність з кориґуван ня осо бис -
тості, по ведінки і спо со бу жит тя груп віктим но го ри зи ку, жертв зло -
чинів, а та кож їхньої пси хо логічної і соціаль ної реабілітації;

— індивіду аль но-соціаль но-інте ракційне за побіган ня — діяльність з ви яв -
лен ня, не й тралізації й усу нен ня міжо со бистісних та інших соціаль них
конфліктів і су перечнос тей, що де терміну ють учи нен ня зло чинів і кри -
міна льну віктимізацію.

Ета пи діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен -
ням:

— док риміна льне за побіган ня — ви яв лен ня і профілак тич на ро бо та з осо ба -
ми, якості, влас ти вості, по ведінка і спосіб жит тя яких свідчить про
соціаль но-пси хо логічну та по ведінко ву схильність до вчи нен ня зло -
чинів, а та кож із гру па ми криміна льно го ри зи ку, не бла го по луч ним со -
ціаль ним ото чен ням зло чинців, гру па ми віктим но го ри зи ку;

— криміна льне за побіган ня — профілак тич на ро бо та з осо ба ми, які вчи ни -
ли зло чи ни та інші пра во по ру шен ня і є за лу че ни ми до сис те ми кар ної й
адміністра тив ної юс тиції;

— по сткриміна льне за побіган ня — профілак тич на ро бо та після при тяг -
нен ня осо би до кар ної й адміністра тив ної відповідаль ності — від по -
чат ку відбу ван ня по ка ран ня до вип рав лен ня і за ко нос лух ня ної по -
ведінки.

 За хо да ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням є:

— за гальні за хо ди за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням —
за хо ди, спря мо вані на за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру -
шен ням як соціаль но-пра во вим яви щам;

— спеціальні за хо ди за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням — 
ком плекс спеціаль них за ходів, без по се ред ньо спря мо ва них на про -
філак ти ку окре мих видів зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, а та -
кож кон кретні найбільш криміна льно ак тивні й суспільно не без печні
ка те горії зло чинців та інших пра во по руш ників;
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— за хо ди індивіду аль но го за побіган ня зло чи нам та іншим пра во по ру шен -
ням — за хо ди з вип рав лен ня і кориґуван ня осо бис тості, спо со бу жит тя і
на й ближ чо го соціаль но го ото чен ня кон крет них зло чинців та інших
пра во по руш ників, груп криміна льно го ри зи ку, жертв зло чинів і груп
віктим но го ри зи ку.

Соціаль не за побіган ня — це діяльність суб’єктів сис те ми за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ста лий еко -
номічний, політич ний, соціаль ний і куль тур ний роз ви ток осо бис тості, со -
ціаль них груп, інсти тутів і суспільства, за без пе чен ня ма теріаль но го, со -
ціаль но го і ду хов но-мо раль но го доб ро бу ту на се лен ня, а та кож ство рен ня
соціаль них умов і фор му ван ня мо ти вації соціаль но-по зи тив но го, без печ но -
го і пра вомірно го спо со бу жит тя груп криміна льно го ри зи ку і всіх інших
гро ма дян.

 За гальні за хо ди соціаль но го за побіган ня: підви щен ня рівня і якості жит -
тя на се лен ня на за са дах роз вит ку ба га то ук лад ної рин ко вої еко номіки, со -
ціаль ної пра во вої дер жа ви і де мок ра тич но го суспільства; за без пе чен ня за й -
ня тості пра цез дат но го на се лен ня і соціаль но го за хис ту ма ло за без пе че них і
нуж ден них груп на се лен ня; зни жен ня рівня бідності, підви щен ня ма те -
ріаль но го, соціаль но го і ду хов но-мо раль но го доб ро бу ту на се лен ня, оп ти -
мізація рівня ди фе ренціації і зни жен ня рівня соціаль но-еко номічної й куль -
тур ної по ля ри зації та соціаль ної нерівності на се лен ня; ство рен ня умов для
за без пе чен ня на се лен ня дос туп ним і зруч ним жит лом і на леж ни ми по бу то -
ви ми умо ва ми; зміцнен ня і роз ви ток сім’ї, освіти, куль ту ри, ме ди ци ни,
соціаль но го за хис ту, фізкуль ту ри, спор ту, ту риз му й інших соціаль них ін -
сти тутів, соціаль но зна чу щих для роз вит ку осо бис тості й суспільства; ство -
рен ня спри ят ли вих умов для раціональ но го ви ко рис тан ня вільно го часу;
роз ви ток за галь ної куль ту ри й підви щен ня рівня ду хов но-мо раль ної куль -
ту ри на се лен ня; підви щен ня пра во вої куль ту ри на се лен ня, ство рен ня со -
ціаль них умов і фор му ван ня мо ти вації соціаль но-по зи тив но го, без печ но го і
пра вомірно го спо со бу жит тя гро ма дян; роз ви ток національ но го за ко но да в -
ства, зміцнен ня за кон ності та пра во по ряд ку, вдос ко на лен ня діяль ності пра -
во о хо рон них органів, органів пра во суд дя і ви ко нан ня по ка рань; ак тив на
дер жав на політика у сфері праці, на вчан ня, по бу ту, політики, куль ту ри й
дозвілля дітей і мо лоді, спря мо ва на на соціаль ний і ду хов ний роз ви ток мо -
ло до го по коління.

Спеціальні за хо ди соціаль но го за побіган ня: ство рен ня соціаль них умов і
фор му ван ня мо ти вації соціаль но-по зи тив но го, без печ но го і пра вомірно го
спо со бу жит тя груп криміна льно го ри зи ку і всіх інших гро ма дян; ство рен ня
умов для фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя без ал ко го лю, тю тю но -
паління та інших шкідли вих зви чок; зни жен ня рівня роз лу чень, ди тя чої без -
при туль ності, соціаль но го сирітства, на с ильства в сім’ї, пи яц тва й ал ко -
голізму, на рко манії, про сти туції та інших соціаль них девіацій.

Індивіду альні за хо ди соціаль но го за побіган ня: соціаль на до по мо га і під -
трим ка у сфері праці, на вчан ня, по бу ту і дозвілля; соціаль но-ви хов не по ру -
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чи т ельство і ше фство; криміно логічна, вікти мо логічна й інша пра во ва про -
світа і ви хо ван ня.

Криміно логічне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ви яв лен ня, за -
побіган ня і при пи нен ня зло чинів, ви яв лен ня й усу нен ня еко номічних,
соціаль них, куль тур них, пра во вих, осо бистісних та інших чин ників, при чин 
і умов, що де терміну ють зло чинність й інші пра во по ру шен ня, а та кож ви яв -
лен ня, облік і пре вен тив ний соціаль но-пра во вий кон троль зло чинців та осіб 
із груп криміна льно го ри зи ку.

За гальні за хо ди криміно логічно го за побіган ня: ви яв лен ня й усу нен ня
чин ників, при чин і умов, що де терміну ють зло чинність, пи яц тво, ал ко -
голізм, на рко манію, на с ильство в сім’ї, без при тульність, про сти туцію та
інші ан тиг ро мадські соціаль но-пра вові яви ща; за хист прав і ство рен ня умов
для соціаль но го і куль тур но го роз вит ку і за ко нос лух ня ної по ведінки осіб,
які пе ре бу ва ють у соціаль но не бла го по лучній життєвій си ту ації, які вчи ни -
ли зло чин або вхо дять у гру пи криміна льно го ри зи ку; криміно логічна ек -
спер ти за про ектів нор ма тив них пра во вих актів, чин но го за ко но да вства,
стра тегії та прак ти ки дер жав ної політики в окре мих реґіонах і країні; кри -
міно логічна й інша пра во ва про світа і ви хо ван ня гро ма дян; про ве ден ня опи -
ту вань гро ма дської дум ки сто сов но діяль ності суб’єктів сис те ми за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням і висвітлен ня їхніх ре зуль татів
у за со бах ма со вої інфор мації.

Спеціальні за хо ди криміно логічно го за побіган ня: ви яв лен ня й усу нен ня
чин ників, при чин і умов, що де терміну ють окремі види зло чин ності та інші
пра во по ру шен ня, а та кож кон кретні найбільш криміна льно ак тивні й су -
спільно не без печні ка те горії зло чинців та інших пра во по руш ників; за по -
біган ня тим, що го ту ють ся, і при пи нен ня здійсню ва них зло чинів та інших
пра во по ру шень; організація сис те ми ран ньо го ви яв лен ня і профілак тич но -
го обліку осіб із груп криміна льно го ри зи ку; сти му лю ван ня гро ма дян щодо
над ан ня дос товірної інфор мації про підго тов ку або вчи нені зло чи ни; ста -
тис тич ний облік пра во по ру шень в окре мих реґіонах і країні; криміно ло -
гічний моніто ринг криміна льної си ту ації, криміно ген ної об ста нов ки й
ефек тив ності діяль ності дер жав них органів (організацій), гро ма дських
об’єд нань і гро ма дян із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен -
ням в окре мих реґіонах і країні за га лом.

Індивіду альні за хо ди криміно логічно го за побіган ня: над ан ня до по мо ги;
профілак тич на бесіда; відвіду ван ня за місцем ро бо ти, на вчан ня, місцем про -
жи ван ня або місцем пе ре бу ван ня; ше фство; участь у за побіжних за хо дах; за -
хисні при пи си; офіційне по пе ред жен ня про не при пус тимість про тип рав ної
по ведінки (далі — офіційне по пе ред жен ня); інфор му ван ня про при чи ни й
умо ви про тип рав ної по ведінки; соціаль на і тру до ва реабілітація; профілак -
тич ний облік; пре вен тив ний на гляд; вжит тя за ходів суспільно го впли ву;
інші за хо ди, пе ре дба чені чин ним За ко ном та інши ми ак та ми за ко но да вства
Рес публіки Біло русь.
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Соціаль ни ми інсти ту та ми і гру па ми, що по тре бу ють пер шо чер го вої
кри міно логічної за побіжної діяль ності, є: сім’я; дошкільні ди тячі за кла ди,
шко ла та інші за кла ди освіти; пра во о хо ронні орга ни, су дові орга ни, кри -
міна льно-ви ко нав ча сис те ма; орга ни місце во го са мов ря ду ван ня; сфе ра
праці, за й ня тості й соціаль но го за хис ту; куль ту ра; сфе ра охо ро ни здо ров ’я;
доз вілля, фізкуль ту ра, спорт, ту ризм; діти та мо лодь; жінки; інваліди; без -
робітні та ма ло за без пе чені гро ма дя ни; без домні і без при тульні; осо би із
груп ри зи ку вчи нен ня зло чинів і криміна льної віктимізації, осо би, що вчи -
ни ли зло чи ни й інші пра во по ру шен ня, при тяг нуті до відповідаль ності та ті,
що відбу ва ють по ка ран ня, а та кож жер тви зло чинів; осо би, що злов жи ва ють
спир тни ми на по я ми, що вжи ва ють на рко тичні за со би, пси хот ропні ре чо ви -
ни, їхні ана ло ги, ток сичні чи інші одур ма ню вальні ре чо ви ни, а та кож ті, що
за й ма ють ся проституцією.

Вікти мо логічне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на ви яв лен ня, за -
побіган ня і при пи нен ня криміна льної віктимізації гро ма дян, ви яв лен ня й
усу нен ня еко номічних, соціаль них, куль тур них, пра во вих, осо бистісних та
інших чин ників, при чин і умов, що де терміну ють криміна льну вікти міза -
цію, а та кож ви яв лен ня, облік і пре вен тив ний соціаль но-пра во вий кон троль
осіб із груп віктим но го ри зи ку.

За гальні за хо ди вікти мо логічно го за побіган ня: ви яв лен ня й усу нен ня
при чин і умов, що де терміну ють криміна льну віктимізацію як соціаль -
но-пра во ве яви ще, у тому числі на с ильство в сім’ї, без при тульність тощо; за -
хист прав і ство рен ня умов для соціаль но го і куль тур но го роз вит ку і за ко -
нос лух ня ної по ведінки осіб, які пе ре бу ва ють у соціаль но не бла го по лучній
життєвій си ту ації, які ста ли жер тва ми зло чинів, які вхо дять у гру пи віктим -
но го ри зи ку; вікти мо логічна ек спер ти за про ектів нор ма тив них пра во вих
актів, чин но го за ко но да вства, соціаль ної й іншої стра тегії та прак ти ки дер -
жа ви, гро ма дських об’єднань і гро ма дян, а та кож криміно ген ної об ста нов ки
в окре мих реґіонах, на підприємствах і в уста но вах; вікти мо логічна про світа
і ви хо ван ня гро ма дян; про ве ден ня опи ту вань гро ма дської дум ки про діяль -
ність суб’єктів сис те ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен -
ням і висвітлен ня їхніх ре зуль татів у за со бах ма со вої інфор мації.

Спеціальні за хо ди вікти мо логічно го за побіган ня: ви яв лен ня й усу нен ня
чин ників, при чин і умов, що де терміну ють окремі види зло чин ності та
інших пра во по ру шень, а та кож тих, що впли ва ють на кон кретні найбільш
криміна льно ак тивні й суспільно не без печні ка те горії зло чинців та інших
пра во по руш ників; за побіган ня тим, що го ту ють ся, і при пи нен ня здійсне них 
актів криміна льної віктимізації; сти му лю ван ня гро ма дян до над ан ня  до -
стовірної інфор мації про підго тов ку або здійснені фак ти криміна льної вік -
тимізації гро ма дян; ста тис тич ний облік, аналіз і про гно зу ван ня криміна -
льної віктимізації гро ма дян в окре мих реґіонах і країні; моніто ринг кри -
міна льно-віктим ної си ту ації, вікти мо ген ної об ста нов ки й ефек тив ності
діяль ності дер жав них органів (організацій), гро ма дських об’єднань і  гро -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 4 91

Соціаль но-пра во ва сис те ма за побіган ня зло чин ності: кон цеп ту альні за са ди за ко ну



мадян із за побіган ня криміна льній віктимізації в окре мих реґіонах і країні
за га лом.

Індивіду альні за хо ди вікти мо логічно го за побіган ня: профілак тич на бе -
сіда; інфор му ван ня про при чи ни й умо ви криміна льно-віктим ної по ве дін -
ки; офіційне по пе ред жен ня про не при пус тимість криміна льно-віктим ної
по ведінки; соціаль на, ме дич на, пси хо логічна та інша до по мо га жер твам зло -
чинів.

Пра во ве за побіган ня — це за ко нот вор ча і пра во зас то сов на криміна ль -
но-пра во ва, криміна льно-про це су аль на і криміна льно-ви ко нав ча діяль -
ність суб’єктів сис те ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен -
ням, по в’я за на зі вста нов лен ням і реалізацією кар ної й адміністра тив ної
відповідаль ності й по ка ран ня за зло чи ни та інші пра во по ру шен ня, що  за -
безпечує вип рав лен ня осіб, які вчи ни ли зло чи ни й інші пра во по ру шен ня,
справ ляє за галь но за побіжний соціаль ний і пси хо логічний вплив на всіх
гро ма дян (за галь на пре венція) і спеціаль но-за побіжний соціаль ний і пси хо -
логічний вплив на осіб, при тяг ну тих до кар ної й адміністра тив ної від -
повідаль ності за зло чи ни та інші пра во по ру шен ня (спеціаль на пре венція),
сприяє віднов лен ню соціаль ної спра вед ли вості і за без пе чує відшко ду ван ня
ма теріаль ної й мо раль ної шко ди. Пра во ве за побіган ня зло чин ності та ін -
шим пра во по ру шен ням здійснюється в та ких фор мах: нор ма тив но-пра во ве
за побіган ня, нор ма тив но-пра во зас то сов не за побіган ня, нор ма тив но-ви ко -
нав че за побіган ня.

За гальні за хо ди пра во во го за побіган ня: роз ви ток національ но го ад мi -
ніст ра тив но го, кар но го, про це су аль но го, ви ко нав чо го та іншо го  законо -
давства; за без пе чен ня глас ності кар но го су до чи нства; за сто су ван ня по ка -
ран ня, що за без пе чує до сяг нен ня цілей криміна льної відповідаль ності;
вжит тя за ходів, спря мо ва них на відшко ду ван ня по терпілим, іншим осо бам
шко ди, за подіяної зло чи ном.

Спеціальні за хо ди пра во во го за побіган ня: вста нов лен ня об ста вин, що
спри чи ни ли вчи нен ня зло чинів кон крет ною осо бою, з ме тою вик лю чи ти
мож ливість вчи нен ня но вих зло чинів як цією осо бою, так і інши ми осо ба ми, 
що пе ре бу ва ють під впли вом тих са мих неґатив них умов; усу нен ня при чин і
умов, що зу мо ви ли вчи нен ня пра во по ру шень, че рез вне сен ня под ань, час т -
ко вих виз на чень, пра во ву про па ган ду й інші про це су альні та не про це су -
альні за со би; своєчас не при пи нен ня про тип рав ної діяль ності й не до пу щен -
ня мож ли вості її про дов жен ня, вибір пра виль них за ходів про це су аль но го
при му су сис те ми реєстрації та пер вин но го обліку зло чинів, ство рен ня
банків інфор мації, не обхідної для аналізу чин ників, при чин і умов, що де -
терміну ють зло чинність, роз роб лен ня ме то дик виз на чен ня ла тен тної зло -
чин ності, рівня віктимізації на се лен ня.

Індивіду альні за хо ди пра во во го за побіган ня: за без пе чен ня ви хов но-
 профілак тич но го впли ву при здійсненні по пе ред ньо го розсліду ван ня, су до -
во го роз гля ду і ви ко нан ня по ка ран ня; при зна чен ня особ ли вих об ме жень і
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ви мог щодо по ведінки пра во по руш ників; при му сові за хо ди ме дич но го і ви -
хов но го впли ву, вста нов лені су дом.

Соціаль но-реінтеґраційне за побіган ня — діяльність суб’єктів сис те ми 
за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням, спря мо ва на на діаг -
нос ти ку і ти по логію осо бис тості, соціаль ну адап тацію й реінтеґрацію в
суспільство пра во по руш ників і осіб із груп криміна льно го ри зи ку.

За гальні за хо ди соціаль но-реінтеґраційно го за побіган ня: за хист прав і
ство рен ня умов для соціаль но го і куль тур но го роз вит ку і за ко нос лух ня ної
по ведінки; мо раль но-пра во ва про світа і ви хо ван ня.

Спеціальні за хо ди соціаль но-реінтеґраційно го за побіган ня: куль тур -
но- мо раль не оздо ров лен ня на й ближ чо го соціаль но го ото чен ня в сім’ї,
школі, на ро боті й у сфері дозвілля пра во по руш ників; за без пе чен ня невідво -
рот ності відповідаль ності та по ка ран ня за вчи нені зло чи ни та інші пра во по -
ру шен ня; фор му ван ня в суспільстві ат мос фе ри спра вед ли во го і гу ман но го
став лен ня до пра во по руш ників як до членів суспільства, які ма ють і мо жуть
вип ра ви ти ся і за свої ти за ко нос лух ня ний спосіб жит тя; ак тив не за лу чен -
ня гро ма дських об’єднань, релігійних організацій і гро ма дян до ро бо ти із
соціаль но-реінтеґраційно го за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру -
шен ням.

Індивіду альні за хо ди соціаль но-реінтеґраційно го за побіган ня: ран ня
діаг нос ти ка і ти по логія осо бис тості пра во по руш ників, роз роб лен ня і прак -
тич на реалізація індивіду аль них про грам соціаль ної адап тації й реінтеґрації 
в суспільство; соціаль на до по мо га в адап тації й реінтеґрації пра во по руш -
ників у суспільство; ме дич на, пси хо логічна й інша до по мо га в соціальній
адап тації й реінтеґрації пра во по руш ників у суспільство; спри ян ня в по зи -
тив но му мо раль но-пра во во му кориґуванні осо бис тості та спо со бу жит тя, у
по до ланні не спри ят ли вої життєвої си ту ації; віднов лен ня і роз ви ток со -
ціаль но ко рис них кон тактів, зв’язків і відно син з рідни ми, близь ки ми, ко -
леґами по ро боті (на вчан ню).

За хо ди соціаль но-реінтеґраційно го за побіган ня реалізу ють ся че рез со -
ціаль но-пра вові фор ми і за со би: сис те ма діаг нос ти ки і ти по логії осо бис -
тості, роз роб лен ня індивіду аль них про грам соціаль ної адап тації та ре ін -
теґрації пра во по руш ників у суспільство; сис те ма соціаль ної до по мо ги в
адап тації й реінтеґрації пра во по руш ників у суспільство; сис те ма куль тур -
но-мо раль но го оздо ров лен ня на й ближ чо го соціаль но го ото чен ня пра во по -
руш ників і фор му ван ня в суспільстві ат мос фе ри невідво рот ності від по -
відаль ності й по ка ран ня за вчи нені зло чи ни та інші пра во по ру шен ня, спра -
вед ли во го і гу ман но го став лен ня до пра во по руш ників; сис те ма ме дич ної,
пси хо логічної, пе да гогічної й іншої до по мо ги в соціальній адап тації та ре -
інтеґрації пра во по руш ників у суспільство.

Національ ний комітет із за побіган ня зло чин ності та іншим  право -
порушенням і його те ри торіальні орга ни організу ють і за без пе чу ють
функціону ван ня сис те ми ста тис тич но го, інфор маційно го і на уко во-ме то -
дич но го за без пе чен ня діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим пра -
во по ру шен ням. Для ви ко нан ня цієї ро бо ти у струк турі Національ но го
комітету ство ре но На у ко во-дослідниц ький інсти тут криміно логії та вік -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 4 93

Соціаль но-пра во ва сис те ма за побіган ня зло чин ності: кон цеп ту альні за са ди за ко ну



ти мо логії, струк ту ра і по ря док діяль ності яко го за твер джується Ра дою
Міністрів Рес публіки Біло русь. У сис темі спеціалізо ва них суб’єктів сис -
те ми за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням функціону ють
кон суль та тивні ради з об ов’яз ко вою учас тю в їхній ро боті вче них- кри -
міно логів, соціологів та інших спеціалістів. Ста тис ти ко-інфор маційне
 забезпечення здійсню ють на основі Цен тралізо ва но го бан ку да них про
діяль ність із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням,  по -
рядок фор му ван ня і ви ко рис тан ня інфор мації яко го вста нов люється
 Радою Міністрів Рес публіки Біло русь. У Цен тра лізо ва ний банк да них
 включається така інфор мація: дані кар ної й ад мініст ра тив ної ста тис ти ки,
криміно логічно го моніто рин гу зло чин ності, криміно ген ної об ста нов ки й
ефек тив ності за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням; за хо -
ди рес публіка нських, реґіональ них та інших про грам і планів із за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням; криміно логічне за ко но да в -
ство, міжна родні до го во ри й інші до ку мен ти, що на ле жать до сфе ри за -
побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням; інші відо мості, не -
обхідні для організації, пла ну ван ня і про ве ден ня ро бо ти із за побіган ня
зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням. Усі суб’єкти сис те ми за побіган -
ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням за без пе чу ють ся ста тис тич ною 
й іншою інфор мацією, не обхідною для їхньої діяль ності, здійс ню ють
взаємодію й обмін криміно логічною інфор мацією, яку вони ма ють, для
ефек тив но го за побіган ня зло чин ності та зміцнен ня пра во по ряд ку.

Криміно логічний моніто ринг криміна льної си ту ації, криміно ген ної об -
ста нов ки й ефек тив ності діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим
пра во по ру шен ням — це нор ма тив но вреґульо ва на й організо ва на на по -
стійних за са дах сис те ма реґуляр них криміно логічних вимірю вань, аналізу,
оціню вань і про гно зу ван ня криміна льної си ту ації, криміно ген ної об ста нов -
ки й ефек тив ності діяль ності із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по -
ру шен ням з ме тою роз роб лен ня на уко во-прак тич них ре ко мен дацій з удос -
ко на лен ня функціону ван ня соціаль но-пра во вої сис те ми за побіган ня зло -
чин ності та іншим пра во по ру шен ням.

Ефек тив на діяльність із за побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру -
шен ням пе ре дба чає та кож роз ви ток іншо го криміно логічно го за ко но да в -
ства. Зок ре ма, не обхідні За ко ни Рес публіки Біло русь: “Про осно ви  дер -
жавної ан тик риміна льної політики”; “За побіган ня пра во по ру шен ням не -
пов нолітніх і юве наль не пра во суд дя”; “Профілак ти ка на с ильства в сім’ї”;
“Профілак ти ка пи яц тва і спо жи ван ня на рко тиків”; “Вікти мо логічна по -
літика, за хист прав і інте ресів жертв зло чинів та інших пра во по ру шень”
тощо. Та ким чи ном, ви ко рис тан ня міждис ципліна рно го підхо ду, що по -
єднує соціологічне і прав ни че ба чен ня пред ме та, а та кож сис тем ної ме то до -
логії вмож лив лює роз роб лен ня те о ре тич ної кон цепції та при клад ної мо делі
су час ної соціаль но-пра во вої сис те ми за побіган ня зло чин ності, що має ста ти 
підґрун тям но во го ба зо во го криміно логічно го за ко ну про діяльність із за -
побіган ня зло чин ності та іншим пра во по ру шен ням. Прак тич на реалізація
про по но ва них на уко вих інно вацій спри я ти ме фор му ван ню ефек тив ної сис -
те ми за побіган ня пра во по ру шен ням, а отже, ста ло му зни жен ню рівня зло -
чин ності.
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