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Кримінологічна політика 
і стратегії протидії рейдерству 

Кримінологічна політика – це,
насамперед, один із напрямів внутріш-
ньої політики держави. Її обумовлено
сукупністю економічних, політичних 
і соціальних умов розвитку суспіль-
ства.

Теоретичним питанням визначен-
ня, структурування та систематизації
елементів і компонентів криміноло-
гічної політики, дослідженню її об’єк-
та і предмета, принципів, форм і мето-
дів реалізації в юридичній літературі
приділено достатньо уваги, зокрема
такими вченими, як О. М. Бандурка,
В. В. Василевич, В. В. Голіна, Б. М. Го-
ловкін,О.І.Гуров,О.М.Джужа,А.П.За-
калюк, О. Г. Кальман, І. І. Карпець,
В. В. Коваленко, О. Г. Колб, О. М. Кос-
тенко, В. М. Кудрявцева, Р. Р. Кузьмін,
О. М. Литвак, О. М. Литвинов, В. В. Лу-
нєєв, О. А. Мартиненко, М. І. Мельник,
В. А. Мисливий, А. А. Музика, В. Я. Та-
цій, В.А.Тимошенко, В. М.Трубников,
П. Л. Фріс, О. О. Юхно та ін.

Таку увагу до питань криміноло-
гічної політики обумовлено тим, що
на практиці виникла необхідність у

подальшій обґрунтованій диференці-
ації кола, змісту, меж застосування
спеціальних засобів боротьби зі зло-
чинністю з урахуванням деяких її змін
(коливання рівня злочинності в деяких
регіонах, ускладнення в них структу-
ри контингенту осіб, що вчиняють
злочини і схильні до їх вчинення, за
рахунок зростання частки осіб із різко
послабленими соціальними зв’язками,
зі стійкою та глибокою антигромад-
ською орієнтацією, психічними ано-
маліями тощо).

Метою статті є аналіз окремих
питань і стратегічних напрямів кримі-
нологічної політики у сфері протидії
рейдерству з використанням загаль-
них положень концепції державної
політики протидії злочинності.

Як відомо, політика виражає функ-
ції держави з керівництва тією чи
тією сферою суспільного життя. Кри-
мінологічна політика – один із голов-
них державних інструментів протидії
злочинності, механізм гармонізації
соціальних відносин. Вона існує в дер-
жаві разом з іншими різновидами
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політики у сферах економіки, еко-
логії, демографії, міграції населення
та ін.

Кримінологічна політика, як один
із напрямів соціальної політики,– це го-
ловний вектор політики протидії зло-
чинності, яка перевтілюється у стра-
тегію і тактику реалізації політики.
Стратегія і тактика припускають відпо-
віді на два одвічні питання: що робити
і як робити. На перше питання дає від-
повідь стратегія, на друге – тактика.

Кримінальна політика є тією ча-
стиною політики протидії злочинно-
сті, яка виробляє основні завдання,
принципи, напрями і цілі криміналь-
но-правового впливу на злочинність,
а також засоби їх досягнення, і вира-
жається в директивних документах,
нормах кримінального права, актах
тлумачення норм і практики їх засто-
сування [1, с. 26].

Якщо визначати державну політи-
ку протидії злочинності без урахуван-
ня кримінологічної складової, то
зникає можливість впливу на злочин-
ність іншими заходами, наприклад,
соціально-економічного, ідеологічно-
го, морально-психологічного та іншого
характеру.

Злочинність не можна подолати
тільки кримінально-правовими захо-
дами. Тому було би не зовсім правиль-
ним обмежувати зміст політики про-
тидії злочинності і прив’язувати його
до можливостей самого лише кримі-
нального права.

Говорячи про співвідношення кри-
мінальної та кримінологічної політик
у сфері та в рамках протидії злочин-
ності, слід зазначити, що ефектив-
ність кримінально-правових заходів
може бути досягнута тільки тоді, коли
вони реалізуються за добре збудова-
ної системи кримінологічних заходів,
що забезпечують профілактику (по-
передження), запобігання, припинення
злочинів і т. д. Само лише кримінальне
право з властивими йому каральними,
репресивними методами ніколи не змо-
же вирішити проблему злочинності.

Саме запобігання злочинності – 
та засаднича ідея, яка дозволяє гово-
рити про самостійне існування кримі-
нологічної політики всередині дер-
жавної політики протидії злочинності.
Кримінально-правова і кримінально-ви-
конавча політики клопочуться по-
передженням злочинів (не злочин-
ності!) специфічними методами, що
мають переважно каральний зміст.
Запобігання злочинності не входить у
їхні завдання.

Кримінологічна політика означає
попередження об’єктивних і суб’єк-
тивних чинників, що обумовлюють
наявність злочинності в суспільстві,
усунення недоліків і упущень в системі
профілактики, що склалася, нейтралі-
зацію дії причин і умов, досягнення
цілей у процесі виконання покарання,
ресоціалізації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі.

Стратегія – найважливіша частина
військової науки – мистецтво ведення
великих операцій, кампаній і війни в
цілому. Ставлячи перед собою завдан-
ня виграти війну в цілому, військова
стратегія визначає напрям основного
удару з таким розрахунком, щоб вирі-
шити наперед характер операцій на
весь період війни.

Стосовно кримінологічної політи-
ки доречно використовувати одно-
часно два напрями в організації та
здійсненні – загальний (стосовно сис-
теми в цілому) і спеціальний (стосов-
но окремих елементів). При цьому,
в рамках основних галузей, задіяних 
у реалізації такої політики, можна не
тільки сформулювати першорядно
важливі найближчі питання, а й намі-
тити стратегічно вивірені довготривалі
завдання, що переслідують досягнен-
ня кінцевої мети.

Стратегія у протидії злочинності
повинна застосовуватись і до діяльно-
сті всієї системи органів, безпосе-
редньо задіяних у реалізації криміно-
логічної політики. Важливо передба-
чити тактику вибору найбільш ефек-
тивних засобів і методів провадження
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діяльності, без якої неможливо виро-
бити дієву стратегію протидії. Суть
кримінологічної політики полягає в
системному аналізі заходів впливу на
злочинність і в системній реалізації
цих заходів. При цьому соціологічна
інформація (про злочинність, її при-
чини, ефективність заходів впливу 
на неї) в такій системі відіграє одну з
чільних ролей.

Вже третє десятиліття нашу краї-
ну стрясають процеси, пов’язані з
перерозподілом власності, великих
пакетів акцій, які часто супроводжу-
ються численними злочинами як еко-
номічної, так і загальнокримінальної
спрямованості. Можна з упевненістю
сказати, що подібні явища не просто
зберігаються, а мають стійку тенден-
цію до поширення.

На думку В. В. Лунєєва, відставан-
ня соціально-правового контролю
над злочинністю від її якісно-кількіс-
них змін було би точніше йменувати
тенденцією у сфері злочинності, тому
що вона виходить за межі цього яви-
ща до інших кримінологічних аспек-
тів та інтегрує в собі ряд складових,
різних за соціальними характеристи-
ками, як негативних (ослаблення бо-
ротьби через нерівність сил злочинно-
сті і правоохоронних органів), так і по-
зитивних (гуманізація, демократизація
і легітимізація цієї боротьби). У систе-
мі «злочинність – боротьба з нею» зло-
чинність є первинною [2, с. 65].

На тлі сказаного досить законо-
мірним явищем виступає рейдерство,
через що актуальною є наявність чіт-
кої системи, стратегії протидії еко-
номічної злочинності, зокрема фено-
мена рейдерства.

Концептуальні основи стратегій
протидії рейдерству припускають ви-
різнення пріоритетних напрямів вихо-
дячи зі структури і тенденцій злочин-
ної діяльності цього виду, причинного
комплексу, а також небезпеки наслід-
ків. Основою будь-якої діяльності, на
нашу думку, є визначення завдань, які
необхідно звести ось до чого:

1. В умовах росту економічної зло-
чинності, що супроводжується вкрай
негативними соціальними наслідками,
стратегії протидії повинні будуватися
на основі докорінних змін у системі та
механізмі протидії. Насамперед, вар-
то приділити увагу пріоритетним
напрямам соціальної дійсності, де 
в найкоротші строки необхідно вжити
вичерпних заходів із ліквідації нега-
тивних явищ і процесів в економіці,
які набувають особливої гостроти і
актуальності в умовах світової фінан-
сової кризи.

2. Слід сконцентрувати зусилля не
на створенні додаткових ланок, струк-
тур, не на застосуванні якихось нових,
іще не досліджених методів, а на роз-
робленні та впровадженні ефектив-
них форм і методів протидії рейдер-
ству.

Усе це й повинно визначити успіх
протидії злочинності в економічній
сфері в цілому і рейдерству зокрема.

Українська влада, розробляючи і
впроваджуючи різні форми протидії
рейдерству, повинна ретельно врахову-
вати особливості стану справ у сфері
забезпечення правопорядку, боротьби
зі злочинністю та протидії їй.

У літературі різними авторами з
тривогою відзначається, що зі збіль-
шенням обсягу, глибини, інтенсивно-
сті та складності соціально-економіч-
них перетворень, здійснюваних у цей
час в Україні, зростає і ймовірність
прийняття поспішних, нераціональних,
а часом недалекоглядних правових
рішень, реалізація яких може завдати
значної шкоди особистості, суспіль-
ству і державі [3, с. 6–7].

Отже, стосовно розглянутої про-
блематики стратегія – це визачення
перспективних цілей і пріоритетів
діяльності, чільних напрямів і засобів
реалізації зазначених цілей на основі
державницької, національної ідеології
правової соціальної держави.

Стратегія національної безпеки
України [4] хоч і не містить у собі
науково обґрунтованої стратегії діяль-
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ності з протидії злочинності, проте опе-
рує її елементами під час врегулюван-
ня питань захисту інших об’єктів. Дис-
пропорцію, яка утворилася, має бути
усунено.

Що ж до стратегії діяльності право-
охоронних органів, то як правовий
феномен вона характеризується та-
кими ознаками: по-перше, є систе-
мою теоретичних положень, сукуп-
ністю політико-правових ідей, розгор-
нутих на довгострокову перспективу;
по-друге, визначає загальну орієнта-
цію діяльності правоохоронної систе-
ми, фундаментальні цілі й довгостро-
кові завдання, основні напрями пра-
воохоронної діяльності; по-третє, ви-
ходить із вимог системи об’єктивних
законів у сфері протидії злочинності
[5, с. 35].

Стратегію протидії рейдерству
слід розглядати в широкому і вузько-
му значеннях, а також у прив’язці до
протидії злочинності на рівні держави
в цілому, на регіональному та місцево-
му рівнях. У цій стратегії варто ви-
різняти кілька аспектів, урахування
яких дозволяє в організації та здійс-
ненні протидії рейдерству не втрачати
ознак перспективності, а водночас не
допускати суб’єктивістських і волюн-
таристичних рішень.

Один із них полягає в тому, що ви-
значається кінцева мета цієї стратегії
у формі світоглядної позиції з питань
призначення, ролі, місця і методів
діяльності правоохоронних органів щодо
протидії рейдерству. Другий аспект
пов’язаний з визначенням контуру
політичного курсу протидії рейдерству
на конкретному історичному етапі
розвитку суспільства. Третій аспект
стосується її цільових настанов на
конкретній стадії розвитку, четвертий –
в рамках певного періоду.

У визначенні ролі правоохорон-
них органів у протидії рейдерству
стратегія надає цьому ознак стабіль-
ності, планомірності, спрямованості, за-
безпечує безпосередність і послідов-
ність розроблення завдань діяльності

та їх диференціацію за рівнями та
сферами застосування. Вона служить
своєрідною платформою для довго-
строкових і перспективних планів
діяльності, вбирає в себе фундамен-
тальні надбання науки та новітні
форми організації практичної сто-
рони справи, чітко визначає засоби,
зокрема обумовлені специфікою дії
механізмів реалізації державної полі-
тики. Вона характеризується стабіль-
ністю основного вектора спрямо-
ваності, тенденцією поетапного на-
ближення до глобального завдання
(гарантування безпеки), припускає
можливість корегування структурних
елементів у зв’язку з істотними зру-
шеннями у криміногенної ситуації в
країні.

Стратегія протидії рейдерству
повинна діяти протягом усього пере-
хідного періоду становлення і розвит-
ку правової демократичної держави і
формування громадянського суспіль-
ства. Вона повинна містити відповіді
на такі питання:

– наскільки актуальною є пробле-
ма протидії рейдерству;

– в чому полягають особливості та
які основні тенденції розвитку рей-
дерства;

– які цілі та завдання держави і
суспільства у сфері протидії рейдер-
ству;

– які результати діяльності з про-
тидії рейдерству очікуються;

– які основні напрями досягнення
бажаних результатів протидії рей-
дерству.

Стратегія протидії рейдерству по-
винна, на наш погляд, також містити 
в собі:

– характеристику відповідних зов-
нішніх і внутрішніх загроз;

– визначення критеріїв і показни-
ків, що характеризують криміногенну
ситуацію та її стан, рівень безпеки,
що гарантує надійний захист життєво
важливих інтересів громадян;

– механізм забезпечення діяль-
ності з протидії рейдерству через
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застосування всіма державними і су-
спільними інститутами правових, еко-
номічних, адміністративних, політичних
та інших заходів впливу.

Уявляється, що останній пункт, як
одна з базових концепцій протидії
злочинності, може послужити осно-
вою для створення в країні ефективно
діючої загальнодержавної системи
протидії рейдерству по всьому фрон-
ту проблем. Головною силою при
цьому повинні бути державні органи,
що мають у своєму розпорядженні
ресурси і засоби для реалізації заходів
політичного, правового, організацій-
ного, економічного і спеціального
характеру, спрямованих на гаранту-
вання безпеки особи, суспільства і
держави.

З урахуванням сучасних реалій
необхідно звернути особливу увагу на
міжнародний аспект протидії рейдер-
ству і розроблення адекватних спіль-
них заходів. Загальновідомим фактом
стало те, що глобалізація економіч-
них і соціокультурних зв’язків спри-
чинила інтернаціоналізацію злочин-
ності. Безумовно, правий В. В. Лунєєв,
коли стверджує, що «після глобальної
військової загрози над людством
висять дві інші – екологічна та кримі-
нальна» [2, с. 473].

Навіть більше, інтернаціоналізація
зв’язків держав викликає зростаючу
рухливість порогу дозволеного, злит-
тя культурних моделей і цінностей
різних країн і, як наслідок, відбуваєть-
ся процес денаціоналізації культури
населення країни, позбавлення його
власних етичних і культурних коренів,
засвоєння навичок кримінальної ква-
зікультури. Така еволюція тим паче 
є тривожною, адже бурхливе зро-
стання злочинності само по собі має
деструктивний ефект, створюючи
«культурне затьмарення» частини
суспільства у разі контакту.

Ці проблеми можуть бути виріше-
ні лише протягом достатньо тривало-
го періоду і тільки завдяки цілеспря-

мованим і злагодженим зусиллям усіх
гілок влади та інститутів громадян-
ського суспільства. Спрямованість
цієї діяльності повинна регламентува-
тися стрункою системою законодав-
чого базису у сфері протидії злочин-
ності. Діяльність центральних і регіо-
нальних органів державної влади в цій
сфері повинна набути цілеспрямова-
ності і прибрати форму державної
політики.

Підводячи підсумок, слід зазначи-
ти, що формування стратегій у сфері
протидії рейдерству мають вагоме
значення для реалізації державної
політики протидії злочинності в ціло-
му, адже в ній знаходить вираження
політична воля суспільства, у формі
політико-правових ідей втілюються
основні засади організації та про-
вадження відповідної діяльності, ви-
значаються пріоритети її гуманітар-
ної, економічної та правозастосовної
основи, створюються передумови для
формування адекватних механізмів
реалізації правоохоронного потенціа-
лу та запровадження новітніх підходів
із метою оптимізації та підвищення
ефективності функціонування систе-
ми як на загальнодержавному, так і на
регіональному рівнях.

Така стратегія – це той компас, що
допомагає знайти єдино вірний шлях
до вироблення науково обґрунтова-
них, раціональних рішень у сфері про-
тидії рейдерству. У відповідь на сис-
темний характер проявів рейдерства,
підпорядкований статистичним та
іншим (наприклад, функціональним)
закономірностям, відповідні суб’єкти
діють за типовою схемою. За бага-
торазового повторення аналогічних
цілей, завдань і процедур закономір-
ним чином формується поетапна стій-
ка технологія діяльності з протидії
рейдерству. Ця структура, незалежно
від форм діяльності, має універсальну
логіку, засновану на умовних і віро-
гіднісних спонукальних зовнішніх і
внутрішніх сигналах.
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Туєв О. А. Кримінологічна політика і стратегії протидії рейдерству
Розглянуто окремий аспект внутрішньої політики держави, а саме: криміноло-

гічну політику у сфері протидії рейдерству. Визначено напрямки стратегії протидії
рейдерству, роль і завдання правоохоронних органів щодо припинення всіх форм 
і видів протиправної діяльності, пов’язаної з рейдерством.

Ключові слова: кримінологічна політика, стратегії, концепція, злочинність,
рейдерство.

Туев О. А. Криминологическая политика и стратегии противодействия рейдер-
ству

Рассмотрен отдельный аспект внутренней политики государства, а именно:
криминологическая политика в сфере противодействия рейдерству. Определены
направления стратегии противодействия рейдерству, роль и задачи правоохрани-
тельных органов относительно прекращения всех форм и видов противоправной
деятельности, связанной с рейдерством.

Ключевые слова: криминологическая политика, стратегии, концепция, пре-
ступность, рейдерство.

Tuev O. Criminological policies and strategies to counter raids
Considered a separate aspect of domestic policy, namely the criminological policy in

countering raids. Specified the directions of the strategy to counter raids, role and tasks
of law enforcement agencies concerning to the cessation of all forms and types of illegal
activities related to raiding.

Key words: criminological policy, strategies, concept, crime, raiding.


