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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Визначено поняття кримінологічної діяльності Національної поліції як різновиду діяльнос-

ті, що являє собою сукупність правомірних дій поліцейських, які мають знання й навички їх засто-
сування в галузі права загалом та кримінології зокрема, що здійснюються правовими засобами й 
методами з використанням актуальних кримінологічних технологій в освітній, науковій та прак-
тичних формах із метою протидії кримінальним правопорушенням, а також пов’язаним із ними 
негативним для суспільства явищам, усунення детермінантів учинення кримінальних правопору-
шень, з’ясування особи кримінального проступку та злочину, жертви кримінального правопору-
шення, визначення осіб, які потребують особливого захисту з боку держави та/або реабілітації. 
З’ясовано характерні риси такої діяльності. 

Ключові слова: кримінологія, поліція, юридична діяльність, поліцейська діяльність, кримі-
нологічна діяльність, запобігання кримінальним правопорушенням.  

 

Постановка проблеми. Дослідження будь-якого явища правової дійсності, яким є 

і кримінологічна діяльність Національної поліції, передусім вимагає з’ясування його 

поняття, зміст якого становлять сукупність ознак, що дозволяють відрізнити вказаний 

феномен від інших, у той час як обсяг поняття дає можливість визначити коло предме-
тів, на які безпосередньо поширюється його дія. Принагідно зазначимо, що, незважаючи 

на все більший інтерес учених до кримінологічної діяльності як юридичної категорії 

загалом та кримінологічної діяльності Національної поліції зокрема, дефініція та сут-

ність останньої залишаються не з’ясованими, що потребує проведення подальших нау-

кових пошуків у цій царині. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Варто 

вказати, що теоретичним дослідженням різних аспектів протидії злочинності приділяла-

ся й приділяється чимала увага в працях таких вітчизняних учених, як А. М. Бабенко, 

О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний, А. Б. Блага, Є. М. Блажівський, 

І. Г. Богатирьов, В. І. Борисов, Р. С. Веприцький, М. Г. Вербенський, В. В. Голіна, 

Б. М. Головкін, В. К. Грищук, Л. М. Давиденко, Ю. Б. Данильченко, С. Ф. Денисов, 
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, В. П. Ємельянов, О. О. Житний, А. П. За-

калюк, А. Ф. Зелінський, О. С. Іщук, О. Г. Кальман, О. Г. Колб, І. М. Копотун, Т. В. Кор-

някова, О. М. Костенко, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, О. А. Мартиненко, В. О. Мерку-

лова, В. А. Мисливий, С. А. Мозоль, А. А. Музика, Ю. В. Нікітін, Ю. В. Орлов, 

Н. А. Орловська, В. М. Попович, В. А. Тимошенко, В. П. Тихий, В. М. Трубников, 

В. О. Туляков, П. Л. Фріс, В. Б. Харченко, О. М. Храмцов, П. В. Хряпінський, В. В. Ша-

блистий, В. І. Шакун, О. С. Шеремет, О. Ю. Шостко, О. О. Юхно, І. С. Яковець, 

Н. М. Ярмиш та ін. Разом із тим поняття кримінологічної діяльності Національної полі-

ції України наразі відсутнє.  
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Метою статті є визначення поняття кримінологічної діяльності Національної по-
ліції як різновиду поліцейської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все варто зауважити, що в основі дослі-

джуваного правового явища наявні два ключових слова, а саме «кримінологічний» і «ді-

яльність», які потребують сутнісного визначення. 

Слово «кримінологічний», безперечно, походить від терміна «кримінологія», який 

у Великому енциклопедичному юридичному словнику трактується як: а) наука про зло-

чинність, її причини, особистість злочинця і заходи запобігання злочинності; 

б) навчальна дисципліна. Кримінологія вирішує, зокрема, питання про те, що є причи-

ною злочину, усуваючи яку можна запобігти його вчиненню [1, с. 416].  

Схожий підхід до інтерпретації категорії «кримінологія» простежується і в навча-

льних виданнях. Так, наприклад, у підручнику, підготовленому авторським колективом 
за редакцією В. В. Голіни, зауважується, що кримінологія являє собою комплексну нау-

ку про закономірності злочинності та її окремі прояви, про особу злочинця, причини й 

умови, які породжують та обумовлюють злочинність та окремі злочинні посягання, а 

також про форми й методи соціального й нормативного впливу на них із метою їх конт-

ролю. До головних проблем, що створюють серцевину предмета кримінології, на думку 

вчених, належать: 1) злочинність; 2) окремі злочини як конкретні прояви злочинності; 

3) особистість злочинця; 4) фактори злочинності, причини й умови окремих злочинів; 

5) запобігання злочинності й окремим злочинам [2, с. 6–7]. 

Із зазначеного випливає, що кримінологію слід розуміти крізь призму науки та 

навчальної дисципліни, що, на наш погляд, зважаючи на вказаний предмет, є дискусій-

ним. Адже вжиття необхідних заходів щодо запобігання окремим видам злочинів чи 

злочинності загалом є можливим лише в разі здійснення кримінологічної практичної 
діяльності, що за своїм змістом є правоохоронною. Водночас дискусійним уважаємо 

твердження про кримінологічні заходи як суто превентивні (запобіжні). 

Наш умовивід підтверджується висновками Б. М. Головкіна про те, що об’єктом кри-

мінологічного пізнання є сукупність суспільних відносин, пов’язаних зі злочинністю та про-

тидією злочинності. Відповідно, кримінологія являє собою систему знань про злочинність та 

її прояви, а також діяльність у сфері протидії злочинності. Змістом кримінологічної науки, 

зауважує правник, є дослідження й оцінка злочинності, тенденцій і закономірностей її утво-

рення, функціонування, розвитку, а також використання цих знань під час розробки компле-

ксу заходів і практичних рекомендації щодо протидії злочинності [3, с. 21]. 

Аналіз указаного дає підстави говорити про більш широкий та виважений підхід 

до розуміння категорії «кримінологія», що охоплює як знання про злочинність, так і 
протидію їй, а не лише запобігання. 

До подібних висновків доходить і А. П. Закалюк, наголошуючи, що кримінологія 

через свою теоретико-прикладну сутність повинна мати практичну реалізацію, тобто 

здійснюватися у вигляді кримінологічної практичної діяльності. У цьому аспекті, ствер-

джує вчений, практичну кримінологію визначають як діяльність із забезпечення та здій-

снення кримінологічними засобами завдань щодо запобігання, а в загальному плані – й 

протидії злочинності [4, с. 21]. 

Осмислення вищевказаного дає можливість стверджувати про необхідність розу-

міння кримінології як науки, навчальної дисципліни та практичної діяльності уповнова-

жених суб’єктів щодо протидії злочинності загалом та окремим видам злочинів зокрема. 

Протидія злочинності визначена законом як одне із завдань Національної поліції, 

що ще раз підтверджує правильність підходу щодо використання цього поняття для ха-
рактеристики сутності кримінології.  

Із цього приводу слушною видається позиція М. І. Мельника, хоча й в аспекті 

протидії корупції, про те, що термін «протидія» відображає весь комплекс заходів впли-

ву на корупцію, включаючи вплив на її соціальні передумови, причини й умови злочину, 

правоохоронну діяльність щодо виявлення, розслідування таких діянь, притягнення осіб, 

винних у їх учиненні, до відповідальності [5, с. 23]. А отже, як теоретична (наукова, 

освітня), так і практична кримінологія має охоплювати питання не тільки запобігання, 

але й, наприклад, виявлення та припинення злочинних проявів. Ми переконані, що запо-

бігання злочинам має залишатися пріоритетним напрямом для кримінології. 

Водночас слід відзначити, що, на думку деяких учених, потребує переосмислення 

і традиційний підхід до визначення обсягу предмета сучасної кримінології. 
Підтвердженням цьому слугують умовиводи В. А. Тулякова про те, що не менш 
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важливими в умовах сучасності є проблема теорії причин злочинності й предмета кри-
мінології та проблема поводження зі злочинцями й жертвами, відновлення в правах 

суб’єктів кримінально-правових відносин, які в силу низки причин не знайшли повного 

відображення в догматичній частині кримінологічного вчення. Звідси, зауважує вчений, 

кримінологія як наука має являти собою вчення про вчинення злочинів у їх взає-

мозв’язку зі зловживанням правом і правомірною поведінкою, заходами соціального 

контролю за злочинами та злочинністю, реабілітацією й поводженням зі злочинцями та 

їх жертвами [6, с. 75]. 

Висвітлюючи об’єкт та предмет науки кримінології, А. Е.  Жалінський доходить 

висновку, що до об’єкта кримінології, окрім іншого, належать пов’язані зі злочинністю 

соціальні феномени, зокрема явища й процеси, які детермінують та підтримують її, а 

також особи, які вчинили злочини, можуть їх учинити чи потребують особливого захис-
ту [7, с. 77].  

Разом із тим, зважаючи на внесені у 2018 році зміни до розділу 3 Кримінального 

кодексу України, у результаті чого було сформульовано нове поняття «кримінальне пра-

вопорушення» (суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), учинене 

суб’єктом кримінального правопорушення) та його види (кримінальні проступки та зло-

чини) [8], потребує корегування і зміст категорії «кримінологія». 

Таким чином, до предмета кримінології в сучасному вимірі слід віднести: 

1) злочинність як соціальне явище, що породжує негативні наслідки для суспільства; 

2) кримінальні проступки та злочини; 3) явища та процеси, що є детермінантами вчи-

нення кримінальних правопорушень; 4) дії, пов’язані зі зловживанням права; 5) особу 

кримінального правопорушення, його жертву, а також особу, яка потребує особливого 

захисту у зв’язку із загрозою її життю чи здоров’ю; 6) заходи щодо протидії окремим 
видам кримінальних проступків та злочинів; 7) заходи, пов’язані з поводженням зі зло-

чинцями та жертвами кримінальних правопорушень, їх реабілітацією. 

Іншою складовою досліджуваного правового явища є термін «діяльність». 

Як зазначено у філософському енциклопедичному словнику, діяльність – це фор-

ма активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних із нею систем бути при-

чиною змін у бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та енергетичного статусу 

об’єктів або їх інформаційного потенціалу. Діяльності притаманні: трансформація зов-

нішнього у внутрішнє, єдність опредметнення та розпредметнення певних смислів, що 

задають параметри її здійснення. Для людської діяльності характерний вибір можливос-

тей та відповідно – прийняття рішень. Діяльність здійснює перманентну трансформацію 

суб’єктивного в об’єктивне та навпаки [9, с. 163–164]. 
Людська діяльність, як указано у Вільній енциклопедії «Вікіпедія», це процес 

(процеси) активної взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час якого суб’єкт задовольняє 

будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність лю-

дини, якій вона сама надає деякий сенс. Діяльність характеризує свідому сторону особи-

стості людини (на відміну від поведінки) [10]. У свою чергу соціальну діяльність визна-

чають цілеспрямовані дії, що базуються на врахуванні потреб, інтересів і дій інших 

людей, а також наявних у суспільстві соціальних норм [11]. 

Із зазначеного випливає, що діяльність в аспекті нашого дослідження слід розумі-

ти як сукупність активних, свідомих дій суб’єктів, що вчиняються задля досягнення пос-

тавленої мети або задоволення власних чи суспільних інтересів і потреб, у результаті 

чого відбувається вплив або зміни в об’єкта, щодо якого вчинялися такі дії. 

Кримінологічна діяльність у вузькому значенні як виявлення й усунення різними 
учасниками здійснення кримінального судочинства причин та умов, які сприяють учи-

ненню злочину, була предметом наукового пізнання В. Давиденка. У результаті дослі-

дження вчений дійшов таких висновків щодо сутності й обсягу досліджуваного поняття: 

1) виявляти причини й умови, які сприяли вчиненню злочину, та вживати заходів для їх 

усунення є сутністю кримінологічної діяльності слідчого під час розслідування злочину; 

2) нагляд за виконанням вимог закону про виявлення причин та умов, що сприяли вчи-

ненню злочинів, а також безпосередня робота щодо виявлення причин та умов учинено-

го злочину в межах судового розгляду кримінальної справи є завданням кримінологічної 

діяльності прокурора, що здійснюється в кримінальному судочинстві на всіх стадіях 

кримінального процесу; 3) заявляти клопотання на досудовому слідстві щодо виявлення 

обставин, які сприяли вчиненню злочину, та здійснювати самостійні дії, які безпосеред-
ньо спрямовані на виявлення причин та умов злочину, – форми кримінологічної діяльно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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сті адвоката, що є обов’язковими у випадку, коли причини й умови вчиненого злочину 
постають обставинами, які пом’якшують або виключають кримінальну відповідальність 

особи, якій інкримінується цей злочин; 4) процесуальне керівництво судовим розглядом, 

у процесі якого з-поміж інших досліджуються й обставини, що сприяли вчиненню зло-

чину, – функція судового контролю за законністю досудового слідства (кримінологічна 

робота суду) [12, с. 112]. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що кримінологічною діяльністю охо-

плюються не тільки дії уповноважених суб’єктів, пов’язані з виявленням та усуненням 

причин та умов, які сприяють учиненню злочину, але й дії наглядового, контрольного та 

управлінського характеру, що обумовлюється статусом кожного із вказаних суб’єктів 

такої діяльності. 

У результаті наукової розвідки вчених у складі Л. М. Давиденко, О. О. Титаренка, 
М. Л. Давиденка та О. М. Литвинова було зроблено висновок про те, що кримінологічна 

діяльність суб’єктів кримінального судочинства полягає у виявленні та усуненні кримі-

ногенних детермінант, здійснюється під час розслідування кримінальних справ та 

пов’язана зі збиранням доказів [13, с. 42].  

Однак варто зауважити, що, характеризуючи таку діяльність, далі вчені акценту-

ють увагу лише на діях слідчого й інших суб’єктів кримінального судочинства щодо 

виявлення причин та умов учиненого злочину, упускаючи дії, пов’язані з їх усуненням.  

Під час дослідження основних напрямів діяльності органів прокуратури щодо 

протидії злочинності значну увагу питанням кримінологічної діяльності прокурора при-

ділив і О. Г. Кальман. Як зауважує правник, зміст кримінологічної діяльності прокурора 

на стадії досудового слідства становлять його дії, пов’язані з реалізацією таких повно-

важень: участь у виконанні слідчих дій, спрямованих на виявлення й усунення причин та 
умов, що сприяли вчиненню злочину; надання вказівок слідчому чи органу дізнання що-

до виконання слідчих дій, спрямованих на виявлення й усунення причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочину; повернення кримінальної справи слідчому або органу діз-

нання для проведення додаткового розслідування чи дізнання у зв’язку з невиявленням 

причин та умов, які сприяли вчиненню злочину; відкликання недостатньо необґрунтова-

ного подання слідчого або органу дізнання [14, с. 84–85]. Кримінологічна діяльність 

прокурора в судовому розгляді кримінальної справи, стверджує автор, нерозривно 

пов’язана з його процесуальною діяльністю щодо підтримки державного обвинувачення. 

При цьому правник виділяє три етапи її здійснення: 1) кримінологічна робота прокурора 

на стадії попереднього розгляду справи суддею; 2) кримінологічна робота прокурора на 

стадії судового слідства; 3) кримінологічний аспект обвинувальної промови [15, с. 87]. 
Разом із тим, на переконання вченого, у процесі здійснення нагляду за додержан-

ням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі 

застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян, прокуратура виконує і кримінологічний нагляд, спрямований на про-

тидію та запобігання злочинам. Прокурор у будь-який час може відвідувати відповідні 

установи тримання затриманих попереднього ув’язнення, відбування покарання, приму-

сового лікування; ознайомлюватися з документами; перевіряти законність наказів, роз-

поряджень і постанов адміністрації цих установ; зупиняти виконання таких актів; опро-

тестовувати або скасовувати їх; вимагати від посадових осіб пояснень щодо допущених 

порушень; звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих по-

переднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для виконання 

заходів примусового характеру [15, с. 94]. 
Зазначене свідчить, що вчений фактично виокремив ті повноваження прокурора 

(наглядові, кримінально-процесуальні, контрольні тощо), які, на його думку, слід віднес-

ти до кримінологічної діяльності відповідно до їх мети, а саме виявлення й усунення 

причин та умов, що сприяли вчиненню злочину. При цьому вчений не сформулював 

власної дефініції та ознак такої діяльності прокурора. 

Висвітлюючи кримінологічну функцію прокурора в досудовому розслідуванні, 

В. Юрчишин доходить висновку, що кримінологічна діяльність прокурора – це спеціа-

льна наглядова діяльність, спрямована на своєчасне виявлення органами досудового ро-

зслідування причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, та вжиття обґрунтованих 

процесуальних і непроцесуальних заходів щодо їх усунення з метою мінімізації кримі-

ногенного впливу. Як наголошує автор, засобами кримінологічного нагляду прокурор 
повинен націлювати слідчого на поєднання різних форм профілактичної діяльності – 
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внесення подань, виступу на зборах трудового колективу, у пресі, по радіо, телебаченню 
тощо. Прокурор також уживає заходів для якнайшвидшого доведення до відома відпові-

дних посадових осіб інформації про причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів, 

надає допомогу слідчому в узагальненні зібраної у справі кримінологічної інформації, 

викладає свою думку про характер попереджувальних заходів, яких необхідно вжити; 

заміняє кримінологічні акти слідчого своїми актами; використовує результати криміно-

логічної слідчої та власної діяльності під час аналізу (вивчення) причин злочинності в 

районі, області тощо [16, с. 99]. 

Осмислення вказаного дозволяє сформулювати судження про те, що до обсягу 

поняття «кримінологічна діяльність» учений відносить наглядові, координаційні, інфор-

маційні, допоміжні, контрольні та інші дії, спрямовані на виявлення причин та умов, які 

сприяли вчиненню злочинів, а також заходи щодо їх усунення. 
Під час проведення дослідження О. С. Іщук сформулював таку дефініцію дослі-

джуваного поняття: кримінологічна діяльність – це інтегрована в єдину систему протидії 

злочинності сукупність функціональних елементів (засобів, форм і видів діяльності), за 

допомогою яких суб’єкт впливає на фактори злочинності, досягаючи тим самим резуль-

тативного виконання визначених для органів прокуратури завдань і функцій. Водночас 

учений наголошує, що діяльність прокуратури з протидії злочинності в основному здій-

снюється у формі кримінологічної профілактики, тобто являє собою сукупність заходів 

щодо виявлення та усунення (блокування, нейтралізації) причин, умов, інших детермі-

нант злочинності. Окремі складові такої динамічної категорії, як кримінологічна діяль-

ність, стверджує правник, відособлюються, структуруються в діяльність – правозастосо-

вну та юрисдикційну, правоустановчу та правороз’яснювальну, правонаділяючу й 

наглядову [16, с. 322–323]. 
Однак запропонований ученим підхід до трактування досліджуваного явища не 

дозволяє повною мірою виокремити ті характерні риси, що притаманні кримінологічній 

діяльності прокуратури, оскільки така діяльність фактично зводиться до профілактичної. 

Учений стверджує, що певні її складові одночасно являють собою правозастосовну, 

юрисдикційну, правоустановчу, правороз’яснювальну, правонаділяючу та наглядову 

діяльність прокуратури, що потребує уточнення.  

Досліджуючи особливості здійснення кримінологічної діяльності Державним бю-

ро розслідувань, В. М. Дрьомін зауважує, що лише діяльність, яка спрямована на ви-

вчення, аналіз, прогнозування й запобігання злочинності та криміногенних соціальних 

процесів і явищ, може бути віднесена до кримінологічної діяльності – особливого виду 

професійної спеціалізації [17, с. 377–378].  
Із зазначеного випливає, що кримінологічна діяльність являє собою як аналітичну 

діяльність, пов’язану зі злочинністю, так і профілактичну, що мають здійснюватися ви-

ключно спеціально підготовленими фахівцями.  

Водночас ми переконані, що належне здійснення кримінологічної діяльності не 

можливе без використання спеціальних кримінологічних технологій (методик). Із цього 

приводу слушними вбачаємо умовиводи О. В. Симоненка та Є. В. Грибанова, які під 

кримінологічними технологіями, у широкому сенсі, пропонують розуміти сукупність 

кримінологічно обґрунтованих прийомів, методів і рішень, застосовуваних для досяг-

нення прогнозованого результату в правоохоронній сфері шляхом здійснення дій, що 

впливають на поведінку людей, культурні й соціальні структури, системи або ситуації 

через застосування кримінологічних знань в антикримінальній практиці. У вузькому 

сенсі, на переконання дослідників, кримінологічні технології утворюють сукупність різ-
ного роду прийомів, способів, засобів, методів і форм застосування кримінологічних 

теорій і вчень у практиці протидії злочинності [18, с. 8]. 

Висновки. Узагальнення всіх указаних визначень дає підстави для такого су-

дження про кримінологічну діяльність Національної поліції: це різновид діяльності, що 

являє собою сукупність правомірних дій поліцейських, які мають знання й навички їх 

застосування в галузі права загалом та кримінології зокрема, що здійснюються правови-

ми засобами й методами з використанням актуальних кримінологічних технологій в 

освітній, науковій та практичних формах із метою протидії кримінальним правопору-

шенням, а також пов’язаним із ними негативним для суспільства явищам, усунення де-

термінантів учинення кримінальних правопорушень, з’ясування особи кримінального 

проступку та злочину, жертви кримінального правопорушення, визначення осіб, які пот-
ребують особливого захисту з боку держави та/або реабілітації. 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 

ISSN 2078-3566 13 

Відповідно, до характерних рис такої діяльності слід віднести: 1) вона є видом 
поліцейської правозастосовної діяльності, якій притаманні унормованість, системність, 

організованість та професійність; 2) вона являє собою сукупність активних дій уповно-

важених суб’єктів (службових та посадових осіб органів поліції), які володіють знання-

ми й навичками в галузі права та спеціальними кримінологічними знаннями; 3) вона 

здійснюється дозволеними законодавством правовими засобами й методами з викорис-

танням актуальних кримінологічних технологій (методик), а також наукових методів 

пізнання; 4) можливими формами такої діяльності є освітня, наукова та практична, при 

цьому наукова кримінологічна діяльність виконує забезпечувальну функцію щодо тако-

го роду практичної діяльності; 5) за своїм інтелектуальним змістом вона може бути ор-

ганізаційною (управлінською), пізнавально-пошуковою, комунікативною; 6) її загаль-

ною метою є протидія кримінальним правопорушенням (їх виявлення, припинення, 
запобігання), а також пов’язаним із ними негативним для суспільства явищам (зловжи-

вання правом тощо), усунення детермінантів учинення кримінальних правопорушень, 

з’ясування особи кримінального проступку та злочину, жертви кримінального правопо-

рушення, визначення осіб, які потребують особливого захисту з боку держави та/або 

реабілітації; 7) кожна з форм такої діяльності в межах визначеної мети спрямована на 

вирішення окремого завдання, а саме: а) кримінологічна освітня діяльність – підготовка 

фахівців зі спеціальними кримінологічними знаннями й навиками; б) кримінологічна 

наукова діяльність – пошук шляхів вирішення актуальних теоретико-прикладних кримі-

нологічних проблем; в) кримінологічна практична діяльність – зменшення кількості 

вчинюваних кримінальних правопорушень, усунення їх причин та умов, ужиття належ-

них заходів щодо осіб, які схильні до вчинення правопорушень або вже їх учинили, а 

також щодо потенційних та реальних жертв; 8) вона може здійснюватися як самостійний 
вид поліцейської діяльності, так і паралельно з іншими її видами, наприклад, під час 

здійснення оперативно-розшукової чи кримінально-процесуальної діяльності. 
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SUMMARY 

Andriy Ye. Fomenko. Concepts and Features of Criminological Activity of the National Po-

lice of Ukraine. The author has defined the concept of criminological activity of the National Police as a 
type of policing, which is a set of lawful actions of police officers who have knowledge and skills of their 
application in law in general, and criminology in particular, carried out by legal means and methods using 
current criminological technologies in education, scientific and practical forms in order to combat crimi-
nal offenses, as well as related negative phenomena for society, elimination of determinants of criminal 
offenses, identification of criminal offenses and crimes, victims of criminal offenses, identification of 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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persons in need of special protection by the state and / or rehabilitation. 
In accordance with the characteristics of such activities should include: 1) is a type of police law en-

forcement activity, characterized by standardization, system, organization and professionalism; 2) is a set of 
active actions of authorized entities (officials and officials of police bodies) who have knowledge and skills 
in the field of law and special criminological knowledge; 3) is carried out by legal means and methods al-
lowed by the legislation with use of actual criminological technologies (methods), and also scientific meth-
ods of knowledge; 4) possible forms of such activity are educational, scientific and practical, while scientific 
criminological activity performs a supporting function in relation to this kind of practical activity; 5) in its 

intellectual content can be organizational (managerial), cognitive-search, communicative; 6) its general pur-
pose is to counteract criminal offenses (their detection, cessation, prevention, prevention), as well as related 
negative phenomena for society (abuse of rights, etc.), elimination of determinants of criminal offenses, 
identification of criminal offenses and crime, victims of criminal offenses, identification of persons in need 
of special protection by the state and / or rehabilitation; 7) each of the forms of such activity within the de-
fined purpose, aimed at solving a separate task, namely: a) criminological educational activity – training of 
specialists with special criminological knowledge and skills; b) criminological scientific activity – the search 
for ways to solve current theoretical and applied criminological problems; c) criminological practical activity 
– reduction of the number of committed criminal offenses, elimination of their causes and conditions, taking 

appropriate measures against persons who are prone to committing offenses or have already committed 
them, as well as with regard to potential and actual victims; 8) may be carried out as an independent type of 
police activity, and in parallel with its other types, for example in the implementation of operational and 
investigative or criminal procedure activities. 

Key words: criminology, police, legal activity, police activity, criminological activity, prevention 
of criminal offenses. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА 

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

Висвітлено наукові підходи та нормативно-правовове визначення змісту понять інформа-

ційне забезпечення та кібербезпека патрульної поліції. Виявлено недоліки визначення терміноло-
гічного апарату у сфері інформаційного забезпечення та кібербезпеки Національної поліції зага-
лом та патрульної поліції зокрема. Сформульовано поняття кібербезпеки патрульної поліції як 
стану захищеності службових інтересів патрульної поліції у кіберпросторі, що досягається шляхом 
дотримання правових, організаційних, технічних вимог з використання інформаційних ресурсів, 
мереж, програмного забезпечення, носіїв інформації, засобів фото- та відеозйомки в роботі патру-
льних поліцейських для ефективного інформаційного забезпечення функціонування патрульної 
поліції, своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних і потенційних кіберзагроз. 

Запропоновано розробити концепцію інформаційного забезпечення патрульної поліції, яка місти-
тиме розділ про кібербезпеку патрульної поліції. 

Ключові слова: Національна поліція України, інформаційне забезпечення, кібербезпека, 
патрульна поліція. 
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