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ПРО ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

Теорія і практика розробки і реалізації методів 
та заходів руйнівного впливу на явища і процеси, 
які зумовлюють або можуть зумовлювати активі
зацію криміногенного потенціалу суспільства у 
виді злочинних проявів, а також недопущення їх 
здійснення на різних стадіях злочинної поведінки, 
тобто на стадіях формування кримінальної моти
вації, виникнення умислу на вчинення злочину, 
готування до злочину та замаху на злочин, назива
ється спеціальнокримінологічним запобіганням 
злочинності [1, с. 21]. 

На відміну від інших напрямів запобіжної дія
льності, як обґрунтовано довів А.П. Закалюк, заходи 
спеціальнокримінологічного спрямування чинять 
вплив: 1) не тільки після вчинення злочину, але 
частіше до нього; 2) у сфері, яка лише частково ре
гулюється правом; 3) засобами, що мають виключ
но цільове запобіжне призначення; 4) інколи пара
лельно із засобами інших різновидів (напрямів) 
запобігання злочинам (загальносоціального, інди
відуального), але частіше після них [2, с. 328–329]. 

На переконання О. Ю. Шостко, спеціальнокри
мінологічне запобігання – це сукупність заходів 
боротьби із злочинністю, змістом яких є різномані
тна робота державних органів, громадських органі
зацій, соціальних груп і громадян, спрямована на 
усунення причин та умов, що породжують і сприя
ють злочинності, а також недопущення вчинення 
злочинів на різних стадіях як злочинної поведінки 
[3, с. 144]. 

Спеціальне запобігання злочинам, на відміну 
від загального, як слушно зауважила А. І. Долгова, 
має цілеспрямований на недопущення злочинів 
характер [4, с. 347]. При цьому спеціальна спрямо
ваність на виявлення та усунення (блокування, 
нейтралізацію) причин, умов, інших детермінант 
злочинів – це її профілююча, констатуюча ознака та 
головна особливість [4, с. 347]. 

Якщо узагальнити усі визначені в національній 
[5, с. 54] та зарубіжній [6, с. 168] в науковій літерату
рі поняття, то слід констатувати, що спеціально
кримінологічний рівень запобігання злочинам – це 
вже професійна діяльність, яка потребує викорис
тання спеціальних знань і методів кримінології, 
спеціальних заходів планування, прогнозування та 
управління [7, с. 18]. 

Як з цього приводу вірно зробив висновок 
О. М. Джужа, спеціальні заходи запобігання злочи
нам застосовуються тими суб’єктами, для яких ця 
діяльність є основною або однією з головних [8, 
с. 117]. При цьому завданнями спеціальнокримі

нологічного запобігання злочинам є як запобігання 
виникненню детермінуючих злочинні прояви нега
тивні явища і процеси, їх обмеження та усунення, 
так і оперативне реагування на формування і роз
виток злочинної поведінки [8, с. 399]. 

Виходячи з цього В. В. Голіна зазначений вид 
(напрям) запобіжної діяльності поділив на заходи: 
а) кримінологічної профілактики; б) відвернення; 
в) припинення злочинів [1, с. 22]. 

У науці, не дивлячись на дискусії з цього пи
тання, які точаться і в сьогоднішніх умовах та 
пов’язані із запереченням даного напряму у запобі
ганні злочинам [9, с. 9], під кримінологічною про
філактикою розуміють сукупність заходів щодо 
завчасного виявлення та усунення негативних 
явищ, які виникли чи можуть виникнути і детермі
нувати злочинність або її окремі види [3, с. 144]. 

У свою чергу, залежно від того, на які явища і 
процеси спрямовані профілактичні заходи, науко
вці виділяють наступні види кримінологічної про
філактики: 1) профілактику випередження; 2) про
філактику обмеження; 3) профілактику усунення; 
4) профілактику захисту [1, с. 23]. 

Профілактика випередження – це вид запобіж
ної діяльності спеціальних суб’єктів, що спрямована 
на недопущення виникнення і поширення криміно
генних явищ і процесів у суспільному житті [1, с. 24]. 

Профілактика обмеження передбачає вжиття 
таких запобіжних заходів, що перешкоджають по
ширенню в країні, регіоні, місті криміногенних 
явищ, детермінації окремих видів злочинності та 
формування типових для різних категорій злочин
ців [1, с. 26]. 

Профілактика усунення визначає таку діяль
ність суб’єктів, яка послаблює або ліквідує негати
вні явища та процеси, що активізують злочинні 
прояви злочинності [1, с. 27]. 

Профілактика захисту розглядається як сукуп
ність заходів, що здійснюються з метою ліквідації 
умов, які сприяють виникненню злочинних про
явів, та (опосередковано) антигромадських погля
дів. На відміну від профілактики усунення чи об
меження, профілактика захисту має за мету 
створення достатнього захисту і безпеки людей та 
речей, а також зовнішні перешкоди на шляху пося
гання на суспільні цінності [1, с. 29]. 

Припинення злочинних проявів у кримінології 
визначаються як сукупність видів діяльності, 
спрямованих на недопущення завершення розпо
чатого злочину шляхом розроблення і здійснення 
спеціальних заходів [3, с. 145]. 
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Відвернення злочинів – специфічний напрям 
спеціальнокримінологічного запобігання, що скла
дається із сукупності заходів, спрямованих на окремі 
групи та конкретних осіб, які виконують злочинні 
наміри, замислюють вчинення злочинів і позитив
но сприяють злочинний спосіб життя, з метою дис
кредитування злочинної поведінки, добровільної 
відмови від злочинної мотивації та наміру або про
довження злочинної діяльності [3, с. 144]. При цьому, 
як слушно зауважив В. В. Голіна, усередині напряму 
відвернення злочинів проглядається відмінність 
між заходами, спрямованими на усунення більш
менш позбавлених індивідуальних криміногенних 
об’єктів, і заходами, що вживаються до конкретних 
осіб, у яких та психологічно сформувався злочин
ний намір, і він реально почав матеріалізуватися, 
проявлятися [1, с. 31]. 

Перший із названих класів науковці називають 
загальним, а другий – індивідуальним відвернен
ням злочинів, розуміючи під першим напрямом 
запобіжної діяльності сукупність спеціальних захо
дів, спрямованих на певне коло або групу осіб щодо 
усунення або нейтралізацію їх злочинних намірів, 
добровільної відмови від злочинної поведінки, а 
під другим – специфічний комплекс заходів, які 
здійснюються різними суб’єктами запобіжної дія
льності, щодо осіб, про яких достовірно відомо, що 
вони замислюють учинення злочинів з метою ак

тивного втручання і впливу на свідомість, волю, 
поведінку, спосіб життя [1, с. 32]. 

Саме зазначені теоретикометодологічні заса
ди й мають складати зміст спеціальнокриміноло
гічного запобігання корупції в Україні, з урахуван
ням особливостей та специфіки реалізації її заходів 
на практиці. 

Як з цього приводу зробив висновок А. П. За
калюк, враховуючи, що у кримінологічному відно
шенні корупція – це суспільний феномен деформа
ції публічної влади через її підкорення приватним, 
здебільшого корисливим інтересам, він виконує 
загально соціальну визначальну роль стосовно від
творення корупційних зв’язків та відносин, їх про
яву у корупційних вчинках і діяльності, зокрема 
перед кримінального та кримінального характеру, 
їх корупційної мотивації, що зумовлює суспільну 
потребу системної антикорупційної запобіжної ді
яльності як щодо феномену корупції, так і її про
явів, передусім злочинних [10, с. 195]. 

При цьому, на переконання М. І. Хавронюка, на 
жаль, законодавство лише визначає механізми, фо
рми, способи, сили і засоби протидії певному яви
щу, у даному разі корупції. Тому крім законодавчих 
заході, необхідним є вжиття комплексу організа
ційних, інформаційних тощо заходів та їх фінансово
економічне забезпечення. Останньою в економічно 
слабкій державі завжди буде блокувати [11, с. 4]. 
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