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Механізм протидії злочинності 

У сучасний період в умовах три
ваючих процесів демократичних пере
творень в Україні важливе значення 
має гарантування національної безпеки 
країни. Визначальним фактором у цій 
сфері виступають розроблення і реалі
зація правових, організаційно-управ
лінських заходів із протидії злочин
ності, а також здійснення комплексу 
заходів, спрямованих на досягнення 
соціально прийнятного рівня злочин
ності, мінімізацію наслідків учинення 
злочинів. Ось чому актуальним є до
слідження проблеми функціонування 
механізму протидії злочинності в Ук
раїні. 

Вказана проблематика вирізня
ється специфічним змістом: колись, 
протягом багатьох років, вона не зав
жди розглядалась як самостійна, і 
її дослідження характеризувалися 
непослідовністю, однобічним підходом, 
відсутністю вектора прикладної спря
мованості. Водночас варто визнати, 
що ця проблема привертала до себе 
увагу вчених. Про закономірності 
кримінологічного процесу в аспекті 
дії його механізмів йшлося у працях 
Г. А. Аванесова, О. В. Бокова, С. Є. Ві-
цина, Л. М. Давиденка, А. Е. Жалин-
ського, О. Г. Кальмана, В. М. Кудрявцева, 
Ф. А. Лопушанського, В. В. Лунєєва, 
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О. Б. Сахарова, В. М. Соміна та деяких 
інших кримінологів. Проте феномено
логія цього специфічного організацій
но-управлінського явища в сучасній 
кримінологічній науці досліджувалася 
фрагментарно. 

Метою написання цієї статті є кон
кретизація сутності та змісту механізму 
протидії злочинності з урахуванням 
формулювання нової парадигми цілей 
і завдань діяльності, а також об’єктив
них реалій переходу до інших засобів 
як стратегічного, так і тактичного 
характеру реагування на злочинність. 
При цьому, безумовно, необхідно врахо
вувати результати минулого вітчизня
ного досвіду боротьби зі злочинністю, 
а також позитивні тенденції, що мають 
місце як у законодавстві, так і в прак
тичній діяльності уповноважених су
б’єктів окремих держав у розглянутій 
сфері. 

Важливість аналізу проблеми функ
ціонування механізму протидії зло
чинності визначається й тією обстави
ною, що кримінологічна теорія роз
робляє положення, які можуть бути 
корисними для використання різними 
науками, що стикаються зі сферою 
протидії злочинності. Найбільшою 
мірою це стосується наук криміналь
ного, кримінально-процесуального і 
кримінально-виконавчого права. 

Механізм протидії злочинності -
синтетичне утворення, в основі якого 
лежить механізм правового регулю
вання відповідних відносин, тому його 
дослідження має не менш важливе 
значення і для вдосконалювання зако
нодавства кримінально-правового цик
лу. Це обумовлено тим фактом, що 
формування правової держави як обо
в’язковий компонент містить у собі 
створення сучасної правової системи, 
що відповідає ідеї соціальної спра
ведливості, базується на загальнови
знаних правових принципах і нормах. 
Ефективна протидія злочинності обу
мовлює виключення правового нігі
лізму і можливості прийняття таких 
законів і підзаконних актів, які супе-
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речили б об’єктивним закономірностям 
розвитку суспільства. Крім того, ви
вчення вказаного механізму сприяє 
виробленню оптимальних практичних 
рішень і науково обґрунтованих напрям
ків протидії злочинності. Їхній характер 
безпосередньо обумовлюється сутні
стю і змістом базової діяльності. 

Як юридична категорія «діяльність» 
проявляється на методологічному 
рівні дослідження правових явищ, ви
ступаючи, поряд зі свідомістю, фор
мою існування права [1, с. 369]. На 
цьому рівні діяльність із протидії зло
чинності залежно від цілей дослі
дження може розглядатися під різним 
кутом зору. 

Із державно-правових позицій вка
зана діяльність може розглядатися, 
по-перше, як юридична форма реалі
зації функцій держави, наприклад, 
гарантування безпеки; по-друге, як спе
цифічний спосіб здійснення державної 
влади: законодавчої, судової, виконав-
чої.У межах галузевих юридичних наук 
ця діяльність може розглядатись як 
одна з форм правозастосування, вико
ристовувана суб’єктами протидії зло
чинності. Під час дослідження орга
нізаційно-правових форм функціонуван
ня цих суб’єктів відповідна діяльність 
може розглядатись як системотвір-
на ознака у вирізненні їхньої системи 
(підсистеми). 

Деякі дослідники цього питання свого 
часу запропонували інший підхід до 
трактування сутності та змісту діяль
ності у сфері протидії злочинності. 
Його суть полягає в тому,щоби дві сто
рони існування правової форми руху 
соціальної матерії, пов’язані зі станом 
спокою та руху, живою та опредмеченою 
формами правової дійсності [2, с. 38], 
розглядалися водночас. 

У цьому трактуванні особливо чіт
ко проявляються охоронна функція 
права, статичні й динамічні складо
ві регулятивної функції, а також діа
лектична єдність і суперечність живої 
(право) та опредмеченої (законодав
ство) соціальної діяльності як право-



Механізм протидії злочинності 

вої форми руху соціальної матерії. 
Через існування професійного поділу 
праці в соціальній сфері, наявність різ
них правових інститутів, органів дер
жави, наділених певною компетенцією, 
окремі складові динамічної категорії 
діяльності з протидії злочинності ви
окремлюються, структуруються в діяль
ність правозастосовну і юрисдикційну, 
правовідновлювальну, правороз’ясну-
вальну і наглядову. Одначе при цьому 
вони не втрачають інтегративної сис
темної ознаки – цільової спрямовано
сті на комплексне забезпечення без
пеки в соціумі, виступаючи матеріаль
ною гарантією дотримання правових 
норм і приписів учасниками суспіль
них відносин. 

Отже, діяльність із протидії зло
чинності може розглядатись і як за
гальна матеріальна юридична гаран
тія реалізації публічних і приватних 
інтересів у цій сфері, і як проблемне 
поле їхнього зіткнення, існування якого 
зумовлюється складністю й супереч
ливістю механізмів реалізації цієї 
діяльності в межах відомчого цілепо-
кладання і галузевої компетенції. 

Аналіз праць, присвячених дослі
дженню категорії «механізм», свід
чить: без застосування системного 
підходу неможливе його об’єктивне до
слідження, а отже, і теоретичне вирі
шення, і практичне застосування. Варто 
констатувати неоднозначність розу
міння сутності цієї категорії. Склад
ність вибору підходу до визначення 
компонентів механізму, їхньої кілько
сті та змісту також обумовлює склад
ність досліджуваного поняття. Аналіз 
механізму як системи з усіма її еле
ментами та їхніми взаємозв’язками до
поможе повністю розкрити сутність 
цього поняття. 

Що ж варто розуміти під «механіз
мом»? У тлумачному словнику пропо
нуються три визначення цього понят
тя. Якщо перше визначення розкри
ває його в загальноприйнятому тех
нічному сенсі як сукупність деталей і 
вузлів, з яких складається технічна 

конструкція, то друге (внутрішній 
устрій, система чого-небудь) і третє 
(сукупність станів і процесів, із яких 
складається будь-яке явище) [3, с. 340] 
для нашого дослідження становлять 
безсумнівний інтерес. 

Розглядаючи поняття «механізм 
протидії злочинності», варто врахову
вати, що воно передусім стосується до 
соціальної сфери. Суто технічне тлу
мачення зазначеного поняття суттєво 
звужує його значення, але сумнівів у 
супідрядності цих визначень не вини
кає. При цьому практика перенесення 
технічних термінів на соціальні явища 
досить поширена і не призводить до 
примітивізації згаданих явищ. Тому в 
цьому сенсі доречно синтезувати різні 
тлумачення цього універсального 
поняття. 

В управлінській науці «механізм» 
здебільшого розглядається крізь приз
му зв’язків між суб’єктами певного 
виду діяльності [4, с. 8]. Висловлюєть
ся думка, що «механізм» – це взаємо
дія деяких елементів, суб’єктів та об’єк
тів діяльності. Відповідно, механізм 
зводиться до відносин у певній сфері, 
наприклад, механізм управління – до 
управлінських відносин. 

Утім, із запропонованим підходом 
не можна беззастережно погодитися, 
оскільки він відображає лише статич
ний стан та більше відповідає складу 
соціальної системи – суб’єкт, об’єкт 
управління і зв’язки між ними. Водно
час категорія «механізм» вживається 
у сфері суспільних відносин здебільша 
у зв’язку з існуванням якого-небудь 
явища, провадженням діяльності. Ста
тичні характеристики «механізму» є 
відправними, але не вичерпними. 

Деякі автори розглядають меха
нізм управління як «сукупність засо
бів і методів, за допомоги яких свідо
мо змінюються умови розвитку кон
кретної системи органів» [5, с. 83–86]. 
Методи і засоби, безумовно, також 
характеризують механізм, але не ви
черпують його змісту, а є похідни
ми від процесу. Адже в це поняття 
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зазвичай вкладається не тільки стадій- нюансів, саме ставлення до механізму 
ність діяльності, а й те, як вона має протидії злочинності як цілісного 
здійснюватися.Тож, визначаючи кате- системного функціонуючого утворен-
горію «механізм», не слід обмежу- ня повинно обумовлювати його розу-
ватися тільки переліченими компо- міння. 
нентами, хоч би яку важливу роль Враховуючи наведене вище, про-
вони відігравали. Варто погодитися з понуємо таке визначення вказаної ка-
О. Г. Кальманом у тому, що на поря- тегорії. Під механізмом протидії зло-
док денний зараз винесено питання чинності варто розуміти системне 
«… розроблення адекватних глибин- утворення (взяту в єдності всю сукуп
них механізмів протидії, які можна ність) норм, принципів, інститутів 
створити лише на базі науково об- (державно-правових і суспільно-полі-
ґрунтованої системи запобіжних за- тичних), форм, методів і засобів (органі-
ходів» [6,с.19]. заційних, правових, економічних, соці-

Уявляється, що термін «механізм» ально-психологічних) зв’язків і відно-
стосовно зазначеної сфери соціальної син, за допомоги яких забезпечується 
дійсності має відображати способи ор- кримінологічний вплив на специфічні 
ганізації та функціонування системи, а об’єкти для досягнення поставлених 
також характеризувати форми відобра- цілей. 
ження у відповідних процедурах соціаль- При цьому зазначене комплексне 
них процесів і закономірностей. Тому організаційно-правове явище, спрямо-
механізм протидії злочинності, на від- ване на вдосконалювання системи 
міну від механізму управління, має протидії злочинності, включає сукуп-
таку специфічну структурну ознаку, як ність органічно пов’язаних і взаємо-
процес провадження діяльності із вла- діючих між собою елементів (суб’єкт-
стивими їй цілями, завданнями, функ- ний склад, мета, завдання, принципи, 
ціями, методами, принципами тощо. функції, методи, правові підстави діяль-

Водночас поняття «механізм» ності тощо). 
може бути використане в цьому ви- Ще раз наголосімо, що визначе-
падку для характеристики функціону- ний механізм є похідною категорією 
вання певної системи, в якій відоб- від системи протидії злочинності як 
ражається специфічна діяльність як соціального явища і слугує засобом 
системного цілого.У ньому фіксують- вираження її практичного потенціалу. 
ся найбільш загальні та істотні риси, З механістичних позицій механізм про-
зв’язки між потребами та конкретни- тидії злочинності є внутрішнім устроєм 
ми видами діяльності з їх задоволення, (формою організації) кримінологіч-
тобто досягнення певного результату ної діяльності, механікою перекладу 
від цього виду діяльності. Тому, не- ідей,які містяться у правовій свідомості, 
залежно від усіх інших аспектів і в реальну соціальну практику. 
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Литвинов О. М., Ступник Я. В. Механізм протидії злочинності 
Статтю присвячено аналізу методологічних засад функціонування механізму 

протидії злочинності. Розкрито сутність механізму протидії злочинності, його від
мінності від суміжних категорій та правових феноменів. 
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ефективність. 

Литвинов А. Н., Ступник Я. В. Механизм противодействия преступности 
Статья посвящена анализу методологических основ функционирования меха-

низма противодействия преступности. Раскрыта сущность механизма противодей
ствия преступности, его отличия от сопредельных категорий и правовых фено-
менов. 
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Litvinov O., Stupnikov Ya. Mechanism of resistance of criminality 
The article is devoted to analysis of methodological bases of functioning mechanism 

of criminality counteraction. The nature of mechanism of criminality counteraction, its 
difference from the adjoining categories and legal phenomenena are uncovered. 
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