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ПЕРЕДМОВА 

В умовах побудови сучасної правової держави першо-
чергового значення набувають проблеми захисту її гро-
мадян від злочинних посягань, а також протидії спробам 
криміналізації суспільства, нейтралізації негативних со-
ціальних тенденцій. У цьому контексті особливої гостроти 
набувають питання протидії злочинності, запобігання 
злочинам та іншим правопорушенням, профілактичної 
роботи з населенням.  

Ні для кого не секрет, що сьогодні ці системи пережи-
вають складний період організаційного реформування, 
переорієнтації й перепрофілювання. Тому забезпечення 
внутрішньої стабільності системи протидії злочинності, її 
відповідності принципам законності, гласності та гумані-
зму здобувають доленосне значення. 

Для ефективної протидії потрібно, насамперед, знати 
якомога більше про супротивника. У даному випадку су-
спільству і державі протистоїть злочинність — соціальний 
феномен з досить активним біологічним і психологічним 
компонентами, що спричиняють вплив на продуценти  
і детермінанти вчинення злочинів.  

Тривалий час ми вели мову про необхідність їх усу-
нення. Однак із цим виникали проблеми. Тож варто від-
мовитися від утопізму і реально визнати той факт, що 
зараз завданням суспільства і держави є обмеження фа-
кторів, що продукують злочинні прояви. Ці фактори ско-
нцентровані практично у всіх сферах життєдіяльності:  
в економіці, політиці, соціальній і правоохоронній сферах 
тощо. Існує і певний комплекс факторів нестабільності 
криміногенної ситуації, на який можна і потрібно актив-
но впливати, тому що він прямо пов’язаний з державною 
системою і походить від державного механізму.  

Динамічний процес розвитку наукових знань і кримі-
нологічної практики у нових соціально-політичних, еко-
номічних і правових умовах сьогодення логічно приво-
дить до якісних змін у сприйнятті та визначенні тради-
ційних категорій і понять у сфері пізнання науки кримі-
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нології. При цьому необхідно звернути увагу на те, що те-
оретичні й методологічні основи окремих з них на сього-
днішній день перебувають ще на початку свого еволю-
ційного шляху. 

Для сучасного періоду розвитку кримінологічних 
знань характерним є те, що з одного боку триває актив-
ний пошук засобів і методів, які можуть бути включені  
в структуру системи протидії злочинності, а з іншого — 
визначення закономірної залежності між складовими еле-
ментами цієї діяльності. При цьому можна виділити декі-
лька ключових положень: 

– не бажаючи миритися із «залізним структуралізмом» 
юридичної науки дослідники все більше акцентують увагу 
на аналізові причинно-наслідкових зв’язків емпіричних 
фактів;  

– дослідження діяльності з протидії злочинності, як 
правило, ведеться полідисциплінарно, тобто із застосу-
ванням методів різних наук; 

– встановлено приблизну сукупність складників на-
званої діяльності, що обумовило можливість виділення та 
структурування зв’язків між окремими елементами та 
формування системи кримінологічних знань, що ґрунту-
ється на пізнаних закономірностях соціальної дійсності.  

Найбільш вагомі, яскраві, часто несподівані й сміливі 
результати сучасна наука, у тому числі й правознавство, 
може досягти тільки там, де відбувається синтез досяг-
нень різних областей знання. Такою є перспектива вдос-
коналення, своєрідної «модернізації» кримінологічних 
знань за рахунок залучення в аналіз системних (синерге-
тичних) підходів і уявлень. Запропонована і впроваджу-
вана тут методика дослідження здатна активно стиму-
лювати подальші наукові розробки всіх видів протидії 
злочинності, до певної міри спростить, уніфікує науковий 
пошук, сформує єдині підходи до формування криміно-
логічних знань залежно від характеру функціонуючого 
механізму впливу на злочинність. Адже на сучасному 
етапі розвитку наукових знань найважливішими їх якос-
тями, разом з повнотою, є компактність і прикладний 
характер. Своїми розробками автори обґрунтовують не-
обхідність активного впровадження алгоритмів і програм 



   8  

системних досліджень з метою забезпечення синтезу на-
укових знань і, зрештою, наближення їх до практики. 

Оскільки питання, розглянуті в першій частині даного 
підручника, розглянуті комплексно з позицій різних галу-
зей юридичного знання, вони, безумовно, становлять не 
лише науковий інтерес, але й практичний. Тим більше, 
що змінювані реалії протидії злочинності та правоохо-
ронної практики вимагають проведення досліджень  
у режимі випередження. 
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