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Проблеми моделювання системи 
протидії злочинності

Сучасний стан кримінологічних
досліджень ставить на порядок ден-
ний необхідність наукового розроб-
лення проблем моделювання. Це по-
яснюється, насамперед, складністю і
характером питань, вирішуваних в
аналізі протидії злочинності, структу-
рою зв’язків, що вивчаються між її
елементами, що в результаті формує
основу для ухвалення ефективних
управлінських рішень [1, с. 194]. На-
зване в сукупності формує потребу у
використовуванні моделей.

Тим більше, що моделювання – це
єдино можливий і найраціональніший
метод, що приводить до відшукування
часток, які зв’язують окремі явища.
Зрозуміло, використання моделей само
по собі – це ще не вирішення пробле-
ми, але без нього неможливо знайти
вірний спосіб дії. Іншими словами,
питання моделювання різних проб-
лемних ситуацій, зокрема і у сфері
протидії злочинності, пов’язані, пере-
довсім, із проблемою підготовки та
ухвалення рішень [2, с. 72].

Бачиться, що схожа ситуація вини-
кає в умовах теоретичного пізнання
кримінологічної діяльності, оскільки
в дослідженні системи протидії зло-

чинності піддаються вивченню явища
і процеси навколишнього світу, до яких
застосування апарату формалізації не
завжди є можливим. Це визначає
необхідність, з одного боку, у кожно-
му конкретному випадку розробляти
спеціальні підходи, а з іншого – вико-
ристовувати напрацьовані підходи.

Розробити або застосувати такі під-
ходи не є особливою складністю, коли
відомі певні закономірності (виведені,
наприклад, на основі статистичних
досліджень) або залежність, що часто
трапляється на практиці. Виникає пи-
тання, як діяти за умови відсутності
першого і другого. У цьому випадку,
як підказує здоровий глузд, слід вису-
вати гіпотези і на їхній основі створю-
вати різні теоретичні моделі.

Для того, щоби забезпечити у
більш стислі терміни визначення спо-
собів і засобів вирішення дослідницьких
задач, відібрати необхідну інформацію
(яка характеризує умови функціону-
вання системи протидії злочинності і
впливає на вибір критеріїв оцінювання
ефективності її механізмів), а в ідеалі –
одержати вираження, що пов’язує
мету із засобами, слід застосовувати
моделювання.

272



Отже, метою написання цієї статті
є розгляд проблем застосування мето-
дології кримінологічного моделюван-
ня в ході дослідження системи протидії
злочинності.

Моделювання як специфічний ме-
тод є синтетичною формою елементар-
ної логіки і загальнонаукових методів
порівняння, аналізу, синтезу, аналогії
та ін. Воно у своїй методичній частині
є основним способом системного до-
слідження соціальної сфери. Своєю
чергою, системний підхід здатний
бути реалізований повністю, коли є
побудова і використання відповідних
моделей як предметів дослідження.
Проведені Г. А. Аванесовим, С. Ю. Ві-
циним,А. П. Закалюком, О. Г. Кальма-
ном, В. В. Коваленком, О. М. Литва-
ком, О. М. Литвиновим, П. Л. Фрісом
та іншими кримінологами дослідження
свідчать про те, що ефективність бага-
то в чому залежить від дотримання і
рівня розвитку системних методів, для
чого потрібним є розвиток формальної
сторони застосування системних ідей.

Зазвичай під моделлю розуміють
зразок, макет, схему. Найважливішим
у нашому розгляді є те, що об’єкт
(протидія злочинності) і його модель
завжди єдині у своїй основі, сутності.
При цьому модель не абсолютно збі-
гається зі своїм об’єктом, не тотожна
йому і може якоюсь мірою відрізнятися
від нього: бути більшою або меншою,
не мати тих або тих параметрів 
(навіть істотних), але тих, що не виво-
дять за рамки його якісної визначеності.
Проте за всіх умов, якщо йдеться про
моделі, між ними та їхнім об’єктом не
може не зберігатися принципової єдно-
сті, подібності, схожості, збігів найваж-
ливіших структурно-функціональних
і генетичних зв’язків, їхніх основних
елементів. Важливість для нас цього
загального положення моделювання
полягає в тому, що з нього випливає
висновок: єдина сутність одного і того ж
явища може знаходити свій конкрет-
ний прояв у різних моделях.

Це свідчить про те, що розроблен-
ня і реалізація моделей системи про-

тидії злочинності здатні сприяти вирі-
шенню завдань з упорядкування і
компактного її опису; представленню
об’єкта аналізу в більш простому та
осяжному вигляді; виявленню змісту і
характеру основних зв’язків і залеж-
ностей між елементами системи, чин-
никами зовнішнього середовища, а
також кримінологічною діяльністю.
Але головне: моделювання відкриває
шлях аналізу і розкриттю сутності явищ
і процесів, прогнозуванню найвірогід-
ніших станів, що вивчаються, залежно
від тих або тих змін у зовнішніх і внут-
рішніх контурах діяльності.

Аналіз системи протидії злочинно-
сті показує, що в ній існують цілком
певні стійкі закономірності соціальної
самоорганізації, що визначають ло-
гіку розвитку відповідних процесів 
[3, с. 27–44].

У створенні моделей функціону-
вання протидії злочинності необхідно
враховувати таке.

По-перше, специфічними особли-
востями цих систем є:

– багатоелементність (елементами
є індивіди, соціальні групи, громадські
об’єднання, правоохоронні органи,
органи влади тощо). Елементи мають
розходження, причому основною при-
чиною виникнення і посилення розхо-
джень є соціальні взаємодії елементів
у системі;

– уразливість елементів систем
протидії злочинності до зовнішніх
дестабілізаційних впливів. Для того
щоб вижити, елементам необхідно
проявляти активність, витрачати їхньої
енергію, що вимагає постійного попов-
нення наявної в них ресурсної бази;

– прагнення елементів максимі-
зувати індивідуальну «функцію корис-
ності», створити запаси ресурсів для
забезпечення гарантій виживання;

– обмеженість доступної до викори-
стання ресурсної бази і,як наслідок,анта-
гоністичність (суперечливість) інтересів
елементів систем, обумовлена необхід-
ністю боротьби за обмежений ресурс;

– нелінійний характер взаємодії
елементів системи, що характеризує-
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ться позитивним зворотним зв’язком: у
конкурентній боротьбі перемагає най-
сильніший (що має більше переваг), у
результаті чого він стає ще сильнішим
(влада породжує владу). Нелінійний
процес збільшення переваг обмежений
або загальною кількістю ресурсу, або
індивідуальними можливостями суб’єк-
та освоїти і обробити придбаний
ресурс, а також забезпечити його охо-
рону від зазіхань конкурентів;

– граничний характер процесів:
реальна віддача від зусиль, прикладе-
них для досягнення будь-якої мети,
виникає лише тоді, коли зусилля пе-
ревищать певне граничне значення.
До цього віддача від прикладених
зусиль практично відсутня;

– інерційність поведінки суб’єктів,
наявність деякого часового запізню-
вання реакції суб’єктів на зміну зов-
нішніх умов;

– здатність елементів системи про-
тидії злочинності до усвідомленого
цілепокладання і до рефлексії з при-
воду своїх дій і дій інших суб’єктів.

По-друге, нелінійний характер взає-
модії суб’єктів протидії злочинності та
обмеженість ресурсів визначають спе-
цифіку динамічних процесів у системі:
діалектику розвитку відображає не
формула «теза – антитеза – синтез»,
а формула «теза – антитеза – тимча-
совий компроміс». Суперечності, що
мають місце в ході функціонування
протидії злочинності, не знімаються у
процесі розвитку системи, а існують
завжди, забезпечуючи хаос на мікро-
рівні. На макрорівні реалізується тим-
часовий компроміс, обумовлений зов-
нішніми умовами і наявними ресурс-
ними обмеженнями. Коли вони змі-
нюються, динамічна рівновага пору-
шується, починається нова боротьба
суб’єктів з виходом на новий компро-
місний рівень. Отже, не буде супереч-
ностей – не буде і розвитку системи
протидії злочинності.

По-третє, загальна тенденція соці-
альної динаміки функціонування си-
стеми протидії злочинності: збільшен-
ня нерівності з появою надлишкового

ресурсу. За нестачі ресурсу – об’єднан-
ня зусиль суб’єктів протидії заради
виживання і зменшення нерівності
(спрощення системи). Загальний прин-
цип соціальної динаміки: хаос на
мікрорівні – порядок на макрорівні,
випробовується все, що можливо (не
заборонено об’єктивними законами),
але закріплюється у вигляді соціаль-
них структур тільки те, що є стійким
до зовнішніх і внутрішніх дестабілі-
зуючих процесів і впливів.

По-четверте, забезпечення стійко-
сті системи протидії злочинності, не-
обхідне для «виживання», в умовах на-
явності перманентних суперечностей
між її елементами є нетривіальним
завданням. Влада у спосіб проб і поми-
лок виробляє механізми протидії зло-
чинності, стримувань і противаг, ком-
пенсації внутрішніх напружень, що до-
зволяють досягти стійкості системи в
цілому. До таких механізмів відносять:

– пряме владне регулювання від-
носин між елементами, здійснюване
органами управління системи проти-
дії злочинності;

– обмеження сваволі дій елементів
управління за допомоги законів, нор-
мативних імперативів,що вимагають ви-
конання і спрямованих на згладжування
наявних суперечностей (обмеження
хаосу);

– ідеологічні й соціально-психоло-
гічні засоби стримування агресивних
інтенцій (правове виховання, ідеологія).

Ті системи протидії злочинності,
яким таланить виробити ефективну
систему компенсації внутрішніх на-
пружень, виживають.Ті ж, яким із цим
не таланить, у підсумку розпадаються
або гинуть у конкурентній боротьбі
з іншими системами.

По-п’яте, можливими є як еволю-
ційний, так і революційний (через
кризи) типи розвитку системи проти-
дії злочинності.

Еволюційний процес засновано на
здатності соціальних систем до адапта-
ції до умов зовнішнього середовища
через варіації способів функціонування.
Варіації мають здебільша випадковий
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характер (перебір можливих варіантів
розвитку), і більша частина з них ви-
браковується в результаті взаємодії
із середовищем. Факторами відбра-
ковування для суб’єктів є конкуренція
середовищ. Виживає більш пристосо-
ваний та більш стійкий до зовнішніх
дестабілізаційних впливів. Стратегії ви-
живання потім закріплюються через
закони, соціальні інститути і под.

Суть розвитку через кризи поля-
гає в тому, що соціальні системи у про-
цесі адаптації до зовнішнього середо-
вища мають тенденцію до ускладнен-
ня своєї організації, що забезпечує їм
більш високий рівень спеціалізації у
використанні наявної ресурсної бази.
У процесі функціонування системи
протидії злочинності впливають на
навколишнє середовище і змінюють
його. У результаті змін, що накопичи-
лися, сформована організація системи
перестає відповідати новим зовнішнім
умовам і виникає криза, що може
закінчитися дестабілізацією і розпа-
дом системи. Найбільш уразливі в кри-
зових умовах верхні рівні організацій-
ної ієрархії, оскільки вони є найбільш
спеціалізованою частиною системи.
Тут можливі два результати.

У першому випадку верхнім рівням
ієрархії системи протидії злочинності
(органам її управління) в результаті
цілеспрямованих зусиль щастить пере-
організувати (реформувати) систему і
зробити її більш адекватною зовніш-
нім умовам, що змінилися. Це – «ре-
форматорський» сценарій розвитку
кризової ситуації без незворотного
руйнування системи.

У другому випадку адаптаційних
можливостей системи виявляється не-
достатньо і криза спричиняє її розпад,
що супроводжується знищенням спе-
ціалізованих верхніх рівнів її організа-
ційної ієрархії. Подальша еволюція від-
бувається завдяки організації функ-
ціонування нової системи, що відпові-
датиме новому рівневі поставлених
завдань Це – «катастрофічний» сце-
нарій розвитку, що призводить до най-
більш різких змін системи.

По-шосте, на різних стадіях своєї
еволюції система протидії злочинно-
сті має різну чутливість і вразливість
до зовнішніх впливів. Найбільшу за-
грозу несуть навмисні зовнішні впли-
ви у кризові періоди, коли система
значною мірою хаотизована. У цьому
випадку навіть не дуже інтенсивний
зовнішній вплив може завдати напря-
мок розвитку системи і вплинути на
характер її подальшої організації.

По-сьоме, для системи протидії зло-
чинності характерною є можливість
різноманітного розвитку, обумовлена
тим, що в них є не один, а кілька цент-
рів прийняття управлінських рішень.
Те, в якому стані перебуватиме систе-
ма по якімсь часі, залежить від ба-
гатьох факторів і значною мірою –
від цілеспрямованої діяльності органу
управління. Проте, можливості цих
органів, з одного боку, не безмежні, а з
іншого – саме від органів управління
залежить, у якому стані в підсумку
виявиться система. Для ефективного
управління протидією злочинності
слід знати структуру можливих ста-
нів, а також способи трансформації
системи з одного стану в інший.

Аналіз конкретних проявів зазна-
чених закономірностей функціону-
вання систем протидії злочинності ра-
дянського та новітнього періоду є
основою дослідження процесів орга-
нізації та еволюції систем. Вихідними
положеннями для такого аналізу є
такі: [4, с. 3–15].

Системи протидії злочинності – це
утворення активних суб’єктів, що
прагнуть забезпечити собі найкращі
умови виживання за обмеження на-
явних ресурсів (матеріальних, часо-
вих).

Особливостями протидії злочин-
ності, як виду соціальнокорисної
діяльності, є:

1) об’єктивно існують обмеження
на доступний до використання ресурс;

2) перманентна недостача ресурсу
на всіх, що призводить до постійної
боротьби за ресурс (усередині систе-
ми і між системами);
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3) нерівномірність розподілу ресурсу
між індивідами і соціальними групами,
що викликає соціальну напруженість.

Із цього випливає, що для систем
протидії злочинності характерною є
внутрішня нестійкість. Аби домогтися
стійкості системи до зовнішніх і внут-
рішніх дестабілізаційних впливів, треба
вирішити три основні проблеми:

– забезпечити можливість еконо-
мічного виживання (забезпечення ма-
теріальних потреб членів);

– забезпечити соціально-психологіч-
ну стабільність за наявності антагоні-
стичних інтересів елементів системи
(зниження конфліктності всередині);

– забезпечити ефективне управ-
ління. Оскільки протидія злочинно-
сті – розподілена система, завданням
управління є забезпечення погодже-
ного функціонування всіх її підсистем.

Умови ефективності:
– з боку керуючих систем – уміння

управляти і наявність необхідних для
здійснення управління засобів;

– з боку керованих – згода (бажан-
ня) бути керованими в умовах наявного
соціального оточення.

Якщо ці проблеми щастить вирі-
шити, то формується структура орга-
нізації системи протидії злочинності
[5, с. 79], що володіє стійкістю і має
шанс на виживання. Якщо ці пробле-
ми не вдається вирішити, система
гине (розпадається).

Способи вирішення проблем стій-
кості системи протидії злочинності
істотно залежать від заданих зовніш-
ніх умов (найважливішими з яких є ха-
рактеристики наявного ресурсу) і від
характеристик використання ресурсів
(найважливішими з яких є форма і
параметри виробничої функції). Най-
більш характерними для протидії зло-
чинності є дві ситуації:

– основний виробничий ресурс
жорстко обмежений, але постійний;

– основний виробничий ресурс змі-
нюється (збільшується або зменшу-
ється).

Дослідження внутрішньої стійкості
систем протидії злочинності прово-

диться на основі аналізу і моделюван-
ня взаємодій між різними суб’єктами
протидії. Для опису цих взаємодій
може бути використаний певний
алгоритм, що складається з таких
етапів.

1. Вирізнення структурних еле-
ментів системи, кожен із яких надалі
розглядається як єдине ціле.

2. Визначення зв’язків між ними і
виконуваними ними функціями (при
цьому необхідно, щоби вирізнені
суб’єкти протидії злочинності були
досить однорідними за складом і їхні
члени виконували схожі функції).

3. Якісний опис ознак елементів
системи і міжсистемних зв’язків.

4. Побудова в загальному виді си-
стеми рівнянь, що описують ці про-
цеси.

5. Конкретизація коефіцієнтів у
рівняннях.

6. Запис моделі у вигляді системи
диференціальних рівнянь із правими
частинами, що залежать від парамет-
рів функціонування протидії злочин-
ності.

7. Вирізнення параметрів і почат-
кових даних областей, що відповіда-
ють розглянутим реальним процесам
протидії.

8. Дослідження властивостей сис-
теми в обраній області параметрів за
допомоги математичного моделюван-
ня з метою визначення можливих
варіантів еволюції системи; досліджен-
ня стійкості системи до внутрішніх і
зовнішніх впливів.

Незважаючи на те, що описаний
алгоритм орієнтований в основному
на дослідження стійкості, реально він
дозволяє вивчати питання стабільно-
сті соціальних систем і ефективності
систем управління, оскільки від цих
факторів істотно залежать параметри
системи [6, с. 52–66].

Отже, дослідження стійкості си-
стеми протидії злочинності на основі
аналізу і моделювання функціонуван-
ня суб’єктів протидії злочинності, що
містить у собі як економічну, так і
політичну складову, є цілком можли-
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вим. Базову модель сформовано на
основі формалізації загальних законо-
мірностей, що характеризують взає-
модію політичних, соціально-еконо-
мічних, соціокультурних, інформацій-
них підсистем. Вона є системою рів-
нянь, що відображають зміну співвід-
ношення сил різних суб’єктів у резуль-
таті конкурентної боротьби, та врахо-
вує: час; просторові координати; по-
казник домінування; ступінь впливу.
При цьому перша частина рівняння

має описувати процес відтворення
(поновлення) суб’єкта протидії зло-
чинності, а друга – зниження його по-
тенціалу внаслідок природних проце-
сів (саморуйнування) і внутрісистем-
ної боротьби (конкуренція підсистем
між собою).

Залежно від цілей дослідження за-
пропонований підхід дозволить змоде-
лювати різні аспекти конкурентної бо-
ротьби суб’єктів протидії злочинності:
економічні, політичні, ідеологічні та ін.
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Статтю присвячено аналізу проблем застосування методології кримінологіч-

ного моделювання та експериментальної перевірки моделей функціонування
системи протидії злочинності в ході її дослідження.
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Белоусова Е. А. Проблемы моделирования системы противодействия пре-
ступности

Статья посвящена анализу проблем применения методологии криминологиче-
ского моделирования и экспериментальной проверки моделей функционирования
системы противодействия преступности в ходе ее исследования.
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Belousova H. The problems of crime prevention system modeling
This article is devoted to analyze of the problems of criminological modeling metho-

dology and experimental validation of models of crime prevention system functioning
while of its investigation.
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