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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Органи внутрішніх справ на сьогодні є одним із найважливіших суб’єктів 

по запобіганню злочинності, у своїй діяльності вони здійснюють поперед- 

жувальну діяльність переважно на спеціально-кримінологічному рівні. До цих 

заходів можна віднести профілактичну роботу з особами, що поставленні на 

облік, і які передбачають інформування відповідних державних, громадських 

організацій, посадових осіб про виявлені в процесі здійснення правоохоронної 

діяльності причини і умови вчинення злочинів (чи окремих їх видів), що 

вимагають їх усунення [1, c. 23-24]. 

Головною складовою частиною органів внутрішніх справ є поліція, де у 

своїй діяльності поєднуються адміністративні, оперативно-розшукові, 

охоронні, слідчі та запобіжні заходи боротьби зі злочинністю. Правоохоронні 

органи, здійснюючи запобігання злочинності, діють у межах своєї 

компетенції. Особливо це стосується органів внутрішніх справ. Вони 

зосереджують свої зусилля на виявленні, нейтралізації, усуненні причин та 

умов злочинних посягань, а головним чином – на виявленні осіб, що 

замислюють зазначені діяння, готують їх на запобігання і припинення злочину 

[2, c. 46-47]. Останнє певною мірою є сферою оперативно-розшукової 

профілактики. Окреслені положення треба розглядати в єдиній системі 

запобігання злочинності. Основою цієї системи є організація, оскільки вона 

відіграє найважливішу роль у діяльності із запобігання злочинності. 

Система запобігання злочинності для забезпечення активного впливу 

повинна бути відповідним чином забезпечена. Вона має відповідати певним 
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умовам, що передбачають: правове регулювання, матеріально-технічне та 

кадрове забезпечення, інформаційне забезпечення, наукове забезпечення, 

забезпечення взаємодії всіх суб’єктів попереджувальної діяльності й т. ін. 

Слід зауважити, що запобігання злочинності лише тоді ефективне й дає 

необхідний результат, коли воно закріплене законодавчо, і відповідна 

діяльність базується на міцній організаційній і науковій основі. Відомо, що 

будь-яка організаторська діяльність спрямована на створення оптимальних 

умов для здійснення тих чи інших видів робіт [2, c. 79-80]. 

Вирішальною ланкою будь-якої діяльності є організаційні заходи. Це 

стосується всіх сфер діяльності, також і тієї, до якої належать органи 

внутрішніх справ. Діяльність органів внутрішніх справ щодо запобігання 

злочинності містить такі організаційні елементи: інформаційне забезпечення; 

кримінологічне прогнозування; кримінологічне планування; координацію, 

взаємодію і контроль; матеріально-технічне й кадрове забезпечення. 

Інформаційне забезпечення є необхідною умовою для успішної діяльності 

будь-якого роду. Воно становить собою цілеспрямовану діяльність по збору, 

переробці, зберіганню та створенню умов для використання інформації, необ- 

хідної для ефективного функціонування профілактичної системи [3, c. 93-94]. 

Головне призначення інформаційного забезпечення полягає в тому, щоб з 

найбільшою вірогідністю й повнотою відображати об’єкт попереджувального 

впливу і зміни, що відбуваються в ньому. Це також передбачає необхідність 

отримання інформації й про самого суб’єкта запобігання, включаючи ступінь 

його організованості та координування роботи його ланок; наявності 

необхідних сил і засобів; розробку наукових рекомендацій і оволодіння ними. 

Таке інформаційне забезпечення необхідне й для запобігання окремим видам 

злочинності. 
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