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Злочинність в контексті національних 
безпекових орієнтирів 

 

Маиед лд взкйзкає пукліву рми 
сакр, цм акрзвіжауія смокувалля абм 
роалпсмокауії пзпрдкз лауімлайщлмї 
бджндкз вігбуваєрщпя в ндоімгз акрз-
віжауії айгмозрків гдпрабійіжауії. Ду-
тмвлзи жалднаг, пвірмгйягла гзпзна-
рзвліпрщ, нмйірзфла напзвліпрщ, дкм-
лмкіфлд нагілля, пмуіайщлд ланоу-
едлля, ноавмвзи лігійіжк, нігвзцдла 
акрзвліпрщ ра агодпзвліпрщ кмлкуодл-
рів, кмоунуія гдоеавлзт фзлмвлзків 
– уі ра лзжка ілхзт фзллзків пнозя-
ырщ смокуваллы в мб’єкра вігфурря 
мкодкіхлмпрі, вігфуедлмпрі віг пмуі-
уку, гдоеавз. У уди ндоімг акрзві-
жуырщпя айгмозркз пакмжбдодедлля, і 
мпмбз хукаырщ ілхзт гоун, кмйдкрз-
вів, які б жабджндфзйз їк нмфурря 
бджндкз, влуроіхлщмї гаокмлії, вндв-
лдлмпрі у каибурлщмку. На ущмку 
драні кмейзві як нмжзрзвлі ілрдгоа-
рзвлі номудпз, цм взявйяырщпя, ла-

нозкйаг, у првмодллі лмвзт пзпрдк 
бджндкз, рак і лдгарзвлі, кмйз урвм-
оыырщпя, нозкіомк, рдомозпрзфлі 
могаліжауії. 

Чдодж пкйагліпрщ сдлмкдлу, лаг-
жвзфаилу оіжлмкалірліпрщ номявів ра 
капхрабліпрщ жймфзлліпрщ лдмбтіглм 
омжгйягарз лд йзхд як бджнмпдодглы 
жагомжу козкілмймгіфліи бджндуі, айд 
и як жагомжу лауімлайщліи бджндуі в 
уіймку. Коік рмгм, ракзи кдрмгмйм-
гіфлзи нігтіг бажуєрщпя ла рмку 
нозлузнмвмку нмймедллі, цм коз-
кілмймгіфла бджндка пніввіглмпзрщпя 
ж лауімлайщлмы бджндкмы як фапрзла 
ра уійд – козкілмймгіфлзи апндкр 
лауімлайщлмї бджндкз є її лд-
віг’єклзк кмкнмлдлрмк і, ракзк фз-
лмк, як козкілмймгіфла бджндка лд 
кмед іплуварз нмжа кдеакз лауім-
лайщлмї бджндкз, рак пакм і лауімла-
йщла бджндка вроафає уійіпліпрщ ра 
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пзпрдкліпрщ бдж її козкілмймгіфлмї 
пкйагмвмї. 

У лаукмвмку гзпкуопі нзралщ, 
нмв’яжалзт ж бджндкмы, її жабджндфдл-
ляк ра номрзгієы жймфзллмпрі жа фапів 
лджайделмпрі боайз уфапрщ ракі лау-
кмвуі, як О. М. Балгуока, В. В. Гм-
йіла, Л. М. Давзгдлкм, О. М. Деу- 
еа, О. М. Іглармв, О. Г. Кайщкал, 
О. М.  Кмпрдлкм, О. М.  Лзрвак, 
Ю. В. Ооймв, О. О. Ютлм ра іл. Оглак 
уійзи нйапр нзралщ гмпі жайзхаєрщпя 
пніолзк ра лд гмпрарлщм взпвірйдлз-
кз у пуфапліи лаууі. 

Бджндка є лаилдмбтігліхмы ж нм-
родб йыгзлз і жгіглм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз вмла взжлаєрщпя мглієы ж 
лаивзцзт пмуіайщлзт уіллмпрди. 
Бджндка йыгзлз – уд ндвлмы кіомы 
ужагайщлдлзи нмкажлзк одайіжауії її 
ноав ра пвмбмг, гаоалрмвалмпрі віг 
лдбджндк. Вмла є мглзк іж гмймвлзт 
нмкажлзків якмпрі и оівля езрря йы-
гзлз [1, п. 113]. 

Помбйдка лауімлайщлмї бджндкз 
Укоаїлз кає каогзлайщлм ваейзвд 
жлафдлля в кмлрдкпрі жагайщлмгм омж-
взрку коаїлз ра її ілрдгоауії гм євома-
рйалрзфлзт проукруо і у пвірмвд пнів-
рмваозпрвм. Факрзфлд гдмнмйірзфлд 
пралмвзцд гдоеавз гмжвмйяє кмлпра-
руварз лдагдкварліпрщ одайщлмгм і 
баеалмгм пралу Укоаїлз у пвірі, віг-
пурліпрщ гіимвзт проардгіи, які б 
пноякувайз коаїлу гм прабійщлмпрі ра 
номувіралля. Цд жукмвйыє жмпдод-
гедлля нзйщлмї увагз гм номбйдк 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз 
гдоеавз, яка нмєглує нзралля омжвз-
рку мкодкзт пкйагмвзт пзпрдкз лауі-
млайщлмї бджндкз ж лдмбтігліпры жа-
бджндфдлля езррєвм ваейзвзт лауім-
лайщлзт ілрдодпів [2, п. 16]. 

Науімлайщла бджндка кає омжгйя-
гарзпя фдодж ілрдгомваліпрщ бджндкз 
гдоеавз і лауії, мнмпдодгкмвалмї бдж-
ндкмы кмлкодрлмї мпмбз, могаліфлм 
нмєглалмї ж гієы кдталіжків жабджнд-
фдлля лагіилмгм сулкуімлувалля 
пакмї пзпрдкз. Сурщ лауімлайщлмї 
бджндкз нмйягає в жабджндфдллі омж-
взрку Укоаїлз ж кдрмы какпзкайщлм-
гм жагмвмйдлля нмродб ра ілрдодпів 
нодгправлзків укоаїлпщкмї лауії, віг-

нмвіглм гм жагайщлмвзжлалзт лмок 
пнівіплувалля, кмроі лдмбтіглі гйя 
їтлщмгм пакмжбдодедлля, пакмвігрвм-
одлля і пакмвгмпкмлайдлля. Науімла-
йщла бджндка – уд лд йзхд прал жа-
тзцдлмпрі лауімлайщлзт ілрдодпів віг 
влуроіхліт і жмвліхліт жагомж, айд и 
гаоалрмваліпрщ првмодлля гдоеавлз-
кз і лдгдоеавлзкз ілпрзрууіякз 
пнозярйзвзт укмв гйя їт номгодпуы-
фмгм омжвзрку, гедодй гмбомбуру 
лаомгу кмкнйдкпмк жатмгів, у рмку 
фзпйі і пзймвзт [2, п. 28]. 

Забджндфдлля лауімлайщлмї бдж-
ндкз є фапрзлмы жагайщлмгдоеавлмї 
нмйірзкз і бажуєрщпя ла гмймвлзт 
проардгіфлзт уійят коаїлз і в ндоху 
фдогу пноякмвалд ла одайіжауіы лауі-
млайщлзт ілрдодпів коаїлз. В мплмві 
ж’япувалля взжлафайщлзт жавгалщ 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз 
жлатмгярщпя бажмві нмймедлля рдмоії 
гіяйщлмпрі. Взтмгяфз іж жкіпрмвлмї 
рмфкз жмоу, жабджндфдлля лауімлайщ-
лмї бджндкз пноякмвалд ла првмодлля 
пнозярйзвзт укмв гйя омжвзрку 
Укоаїлз ж кдрмы какпзкайщлмгм жа-
гмвмйдлля нмродб нодгправлзків 
укоаїлпщкмгм лаомгу ра ла жкілу (оів-
ля лдбджндфлмпрі) жагомжз її мб’єкрак: 
в коацмку взнагку у пнозярйзвзи 
фз лдироайщлзи номудп, в гіохмку – 
в ланоякку жлзедлля її оуилівлмгм 
нмрдлуіайу.  

Ваейзвд жлафдлля кає взявйдлля 
і номрзгія жагомжак мплмвлзк 
мб’єкрак лауімлайщлмї бджндкз. Поз 
ущмку номрзгія бажуєрщпя ла взвфдл-
лі жагомжз, а ракме номглмжувалля її 
омжвзрку у каибурлщмку. Вмла ракме 
нмв’яжала іж жапрмпувалляк жанмбі-
галля і нознзлдлля жагомж, які є вз-
гакз жабджндфдлля лауімлайщлмї бдж-
ндкз, цм взжлафаырщпя жайделм віг 
прагії смокувалля і одайіжауії жагом-
жз ра вігмбоаеаырщ ваоіалрз одакуії 
ла лдї [3, п. 29]. 

Срмпмвлм нмлярря лауімлайщлмї 
бджндкз пдодг вфдлзт пнмпрдоігаєрщпя 
вігпурліпрщ єгзлмї рмфкз жмоу цмгм 
имгм взжлафдлля. Науімлайщлу бджнд-
ку взжлафаырщ як вйапрзвіпрщ пзпрд-
кз, яка жабджндфує прабійщліпрщ, пріи-
кіпрщ ра езррєжгарліпрщ її мб’єкрів [4]; 
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як ужагайщлдлзи козрдоіи, якзи та-
оакрдозжує пномкмеліпрщ гдоеавз 
жбдодгрз рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ, 
пувдодллм взоіхуварз нмйірзфлі, 
дкмлмкіфлі ра ілхі нзралля [5]; пуку-
нліпрщ (пзпрдку) гдоеавлм-ноавмвзт 
і пупнійщлзт гаоалріи, цм жабджндфу-
ырщ жатзпр віг жмвліхліт і влуроіх-
літ жагомж, пріикіпрщ гм лдпнозярйз-
взт внйзвів жмвлі, жабджндфдлля ра-
кзт влуроіхліт і жмвліхліт укмв іп-
лувалля гдоеавз, які гаоалруырщ 
кмейзвіпрщ праймгм впдбіфлмгм омж-
взрку [6]; нмлярря, якд мтмнйыє пм-
бмы пукунліпрщ укмв ра фзллзків, які 
жабджндфуырщ прайіпрщ ра лднмоух-
ліпрщ лауімлайщлзт ілрдодпів, прабі-
йщліпрщ лауімлайщлмгм бурря ра жгар-
ліпрщ гм нмпріилмгм млмвйдлля ра 
пакмвгмпкмлайдлля [7] рмцм [8]. 

Осіуіилд взжлафдлля лауімлайщ-
лмї бджндкз кіпрзрщ Закмл Укоаїлз 
«Пом мплмвз лауімлайщлмї бджндкз 
Укоаїлз», гд у пр. 1 лауімлайщла бдж-
ндка – уд жатзцдліпрщ езррєвм вае-
йзвзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялз-
ла, пупнійщпрва і гдоеавз, жа якмї 
жабджндфуырщпя прайзи омжвзрмк пуп-
нійщпрва, пвмєфаплд взявйдлля, жанм-
бігалля і лдироайіжауія одайщлзт ра 
нмрдлуіилзт жагомж лауімлайщлзк 
ілрдодпак у псдоат ноавммтмомллмї 
гіяйщлмпрі, бмомрщбз ж кмоунуієы, 
нозкмогмллмї гіяйщлмпрі ра мбмомлз, 
кігоауіилмї нмйірзкз, мтмомлз жгм-
омв’я, мпвірз ра лаукз, лаукмвм-
рдтліфлмї ра іллмвауіилмї нмйірзкз, 
куйщруолмгм омжвзрку лапдйдлля, 
жабджндфдлля пвмбмгз пймва ра ілсм-
окауіилмї бджндкз, пмуіайщлмї нмйі-
рзкз ра ндлпіилмгм жабджндфдлля, 
езрймвм-кмкулайщлмгм гмпнмгаопрва, 
озлку сілалпмвзт нмпйуг, жатзпру 
ноав вйаплмпрі, смлгмвзт озлків і 
мбігу уіллзт нандоів, нмгаркмвм-
быгедрлмї ра кзрлмї нмйірзкз, рмогі-
вйі ра нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, 
озлку балківпщкзт нмпйуг, ілвдпрз-
уіилмї нмйірзкз, одвіжіилмї гіяйщлмп-
рі, кмлдраолмї ра вайырлмї нмйірзкз, 
жатзпру ілсмокауії, йіудлжувалля, 
номкзпймвмпрі ра пійщпщкмгм гмпнм-
гаопрва, роалпнмору ра жв’яжку, ілсм-
окауіилзт рдтлмймгіи, длдогдрзкз ра 

длдогмжбдодедлля, сулкуімлувалля 
нозомглзт кмлмнмйіи, взкмозпралля 
лаго, ждкдйщлзт ра вмглзт одпуопів, 
кмозплзт кмнайзл, жатзпру дкмймгії і 
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгм-
взца ра ілхзт псдоат гдоеавлмгм 
уноавйілля ноз взлзклдллі лдгарзв-
лзт рдлгдлуіи гм првмодлля нмрдл-
уіилзт абм одайщлзт жагомж лауімла-
йщлзк ілрдодпак [9]. 

Такзк фзлмк, ж лавдгдлмгм вз-
жлафдлля взнйзває, цм жакмлмгавдущ 
взжлає козкілайщлу жагомжу мглієы iж 
жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак гдо-
еавз, а псдоу бмомрщбз жі жймфзлліп-
ры – мглієы ж мплмвлзт псдо гдоеа-
влмгм уноавйілля. 

Такзи прал пноав, ла лах нмгйяг, 
мбукмвйдлзи пакд жлафдлляк (фдодж 
капхрабліпрщ ра гдпроукрзвліпрщ 
внйзву) жймфзллмпрі в кмлрдкпрі ла-
уімлайщлзт ілрдодпів і жагомж лауім-
лайщлзк ілрдодпак. 

Пмлярря лауімлайщлзт ілрдодпів і 
жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак, є вз-
тіглзкз нмляррякз в омжукіллі ном-
бйдкз лауімлайщлмї бджндкз, мпкійщкз 
є пакд рзкз кмкнмлдлракз пзпрдкз, 
лдгарзвлі жкілз в якзт нозжвмгярщ гм 
нмгіохдлля жагайщлмї пзпрдклмї якм-
прі фз гоунз якмпрди. Поавзйщлд вз-
жлафдлля лауімлайщлзт ілрдодпів є 
ваейзвмы ндодгукмвмы їт дсдкрзв-
лмгм жабджндфдлля, мпкійщкз гмжвмйяє 
мкодпйзрз ноімозрдрз нмйірзкз лауі-
млайщлмї бджндкз і ракзк фзлмк вз-
жлафзрз мплмвлі ланоякз гіяйщлмпрі 
нм її жабджндфдллы, вігнмвіглі кдрмгз 
і жапмбз [9, п. 15]. 

Науімлайщла бджндка, бугуфз жа 
пвмєы пурры мб’єкрмк уноавйілля, лд 
кмед омжгйягарзпя вігіовалм віг кмл-
рдкпру лауімлайщлзт ілрдодпів, рмку 
цм кіе лауімлайщлзкз ілрдодпакз і 
лауімлайщлмы бджндкмы іплує ріплзи 
ноякзи ра жвмомрлзи жв’яжмк. Науім-
лайщлі ілрдодпз, ж мглмгм бмку, вз-
жлафаырщ нмйірзку лауімлайщлмї бдж-
ндкз (ноякзи жв’яжмк), а ж ілхмгм – 
ноз лдлайделмку жабджндфдллі нм 
калайат жвмомрлмгм жв’яжку ндодга-
ырщ ілсмокауіы гм пзпрдкз бджндкз ж 
кдрмы кмодкуії айгмозрку пмуіайщлм-
гм уноавйілля. Такзк фзлмк, як лауі-
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млайщла бджндка, рак і лауімлайщлі 
ілрдодпз втмгярщ гм мглієї пзпрдкз 
уноавйілля, фдодж цм нмпрає нмродба 
в алайіжмві лауімлайщлзт ілрдодпів в 
днмту гймбайіжауії [2, п. 34].  

Ілхзк ваейзвзк кмкнмлдлрмк 
номбйдкз лауімлайщлмї бджндкз є 
жагомжз лауімлайщлзк ілрдодпак. Са-
кд в нозгійдллі увагз жагомжак лауі-
млайщлзк ілрдодпак ндвлі гмпйіглзкз 
вбафаырщ пурліпрщ жабджндфдлля лауі-
млайщлмї бджндкз, взжлафаыфз її як 
вігпурліпрщ одайщлзт фз нмрдлуіилзт 
жагомж [9, п. 15].  

Нджваеаыфз ла оіжлмкалірлі ніг-
тмгз вфдлзт цмгм взжлафдлля жагомж 
лауімлайщлзк ілрдодпак, впіт їт 
мб’єглує єгзла гукка: жагомжз лауім-
лайщлзк ілрдодпак жавгаырщ абм жга-
рлі жавгарз хкмгз лауімлайщлзк уіл-
лмпряк, ра улдкмейзвзрз абм упкйа-
глзрз одайіжауіы езррєвм ваейзвзт 
ілрдодпів Укоаїлз. Влуроіхлі ра жмв-
ліхлі жагомжз взпрунайз і взпруна-
ырщ в іпрмоії омжвзрку Укоаїлз нмп-
ріилзк сакрмомк, якзи лдмбтіглм 
воатмвуварз в гдоеавлм-ноавмвіи 
ноакрзуі. Хаоакрдо ра оівдлщ жагомж 
взжлафаырщ мплмвлі ланояккз гіяйщ-
лмпрі ж їт нмндодгедлля ра ймкайіжа-
уії, а ракме смокз, пнмпмбз, жапмбз і 
кдрмгз взоіхдлля жавгалщ жабджнд-
фдлля лауімлайщлмї бджндкз ноз оа-
уімлайщлмку взкмозпраллі лаявлзт 
одпуопів [3, п. 60]. 

Загомжакз лауімлайщліи бджндуі 
пйіг вваеарз омжкаїрря влуроіхліт і 
жмвліхліт, мб’єкрзвлзт і 
пуб’єкрзвлзт пундодфлмпрди пупнійщ-
лмгм омжвзрку в коаїлі и ла кіелаом-
гліи аодлі в оіжлзт псдоат йыгпщкмї 
езррєгіяйщлмпрі, які упкйаглыырщ 
водгуйщмвалу ноавмк гіяйщліпрщ 
пуб’єкрів лауімлайщлмї бджндкз жі 
првмодлля пнозярйзвзт укмв гйя 
жбдодедлля ра жкіулдлля укоаїлпщкмї 
узвійіжауії (укйаг езрря, лауімлайщлі 
роагзуії, куйщруоа), а ракме лаомгу 
Укоаїлз як рвмофм-кмлпроукрзвлмгм 
пуб’єкра бурря, гйя одайіжауії лауім-
лайщлзт ілрдодпів, і првмоыырщ лдбд-
жндку гйя пзпрдкз лауімлайщлмї бдж-
ндкз, езррєжабджндфдлля її пзпрдкму-
рвмоыыфзт дйдкдлрів. Загомжз гіырщ 

гмймвлзк фзлмк у кмлкодрліи псдоі 
езррєгіяйщлмпрі, айд їт лдгарзвлзи 
внйзв кмед нмхзоыварзпя і ла лауі-
млайщлі ілрдодпз в ілхзт псдоат 
езррєгіяйщлмпрі. Хмфа кмела взмк-
одкзрз жагомжз, цм гіырщ мглмфаплм 
ла жлафлу кійщкіпрщ лауімлайщлзт 
ілрдодпів [2, п. 62-63]. 

На пщмгмглі ндодг лахмы гдоеа-
вмы ра її ілпрзруракз прмїрщ ояг пдо-
имжлзт номбйдк: пнмпрдоігаєрщпя ном-
рзпрмялля вйаглзт проукруо у гдо-
еавлмку кдталіжкі; емопрка кмлсом-
лрауія оіжлзт нмйірзфлзт пзй, мпмб-
йзвм в наойакдлрі; ноз нозиляррі 
оіхдлщ гдоеавлі могалз ра нмпагмві 
мпмбз ілмгі взкмозпрмвуырщ нозлузн 
ноімозрдру «нмйірзфлмї гмуійщлмпрі» 
лаг ноавмк; лдкає дсдкрзвлмгм кд-
таліжку нозилярря ра взкмлалля 
вйаглзт оіхдлщ; вігпурліи пзпрдклзи 
алайіж уноавйілпщкзт оіхдлщ ж мгйягу 
ла їт мбґоулрмваліпрщ, пнмпіб вномва-
гедлля ра пупнійщлі лапйігкз; лдгм-
рмвліпрщ проукруо гдоеавлмгм кдта-
ліжку гіярз дсдкрзвлм в лмвзт дкм-
лмкіфлзт і нмйірзфлзт укмват; кмл-
уднруайщла ра ноакрзфла лдгмпкмла-
йіпрщ одгімлайщлмї нмйірзкз удлроа-
йщлмї вйагз; пнмпрдоігаєрщпя лджавд-
охдліпрщ номудпу омжнмгійу ноав ра 
сулкуіи удлроайщлмї ра кіпудвмї вйа-
гз, могалів гдоеавлмї взкмлавфмї 
вйагз ла кіпуят ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля; лджагмвійщлзи прал 
ра сулкуімлувалля пугмвмї вйагз; 
лджгарліпрщ гдоеавз взкмларз пвмї 
пмуіайщлі жмбмв’яжалля нозжвмгзрщ гм 
жагмпродлля пмуіайщлзт номрзоіф; 
лдгмпрарля кмкндрдлрліпрщ ра вігнм-
вігайщліпрщ гдоеавлзт пйуебмвуів; 
жмвліхля агодпія, цм номвмкує нмояг 
ж ілхзк і пднаоарзпрпщкі номудпз. 
Впд уд пйіг віглдпрз гм пдоимжлзт 
жагомж кмлпрзрууіилмку йагу, вігм-
боаеає ндвлі рдлгдлуії цмгм лдгмп-
кмлаймпрі могаліжауії вйагз ра взка-
гає агдкварлзт жатмгів. 

Сйіг воатмвуварз, цм жагомжз ла-
уімлайщліи бджндуі Укоаїлз лд явйя-
ырщ пмбмы якупщ мглу нмпріилу пуку-
нліпрщ. Їт оіжлмвзгз, нмєглалля км-
еурщ у оіжлі іпрмозфлі ндоімгз 
ж’явйярзпя абм жлзкарз, жомпрарз фз, 
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лавнакз, жкдлхуварзпя. Цд мб’єкрзв-
лм жукмвйдлм багармкіолзк гіайдкрз-
флзк номудпмк омжвзрку нозомглзт і 
пмуіайщлзт явзц, які нмомгеуырщ рі 
фз ілхі «жбуодлля», пундодфлмпрі, цм 
кмеурщ ндодрвмозрзпя ла гедодйа 
жагомж, які кіпрярщ лдбджндку гдпрабі-
йіжауії пупнійщлзт віглмпзл в Укоаїлі 
[11, п. 10]. 

Ндмбтіглм фіркм омжкдеуварз жа-
гомжз лауімлайщліи бджндуі і жагомжз 
бджндуі вжагайі. Дм рмгм фапу, нмкз 
жагомжз лауімлайщліи бджндуі ндодбу-
ваырщ у гмнупрзкзт оаккат, омжуі-
лыварз їт ж нмжзуії лауімлайщлмї бдж-
ндкз лд ваорм. Ілхзкз пймвакз, лд 
впяка жагомжа езррєвм ваейзвзк іл-
рдодпак йыгзлз і гомкагялзла, пуп-
нійщпрву ра гдоеаві нігнагає ніг гіы 
кдталіжків жабджндфдлля лауімлайщлмї 
бджндкз. Сыгз каырщ бурз віглдпдлі 
рійщкз мпмбйзві жагомжз, рмбрм рі, які 
нмоухуырщ прал лауімлайщлмї бджнд-
кз. Такмы жагомжмы кмед бурз і жйм-
фзлліпрщ у взнагку, кмйз її оівдлщ 
ндодвзцує оівдлщ гоалзфлзт жлафдлщ. 
Воатмвуыфз оівдлщ ра капхрабз жйм-
фзллмпрі в лахіи гдоеаві, її бджндод-
флм пйіг віглдпрз гм жагомж лауімла-
йщліи бджндуі. 

Взжлафаыфз жагомжз лауімлайщ-
лзи бджндуі, пйіг воатмвуварз лауім-
лайщлу пндузсіку цмгм гедодй ра 
номявів жагомж, їт взлзклдлля, ном-
удпів жкілз ра лапралля. Зодхрмы, 
кмела гдоеава ра кмелд пупнійщпрвм 
каырщ пндузсіфлі «омгмві» номбйд-
кз в гайужі бджндкз, нмв’яжалі ж їтлі-
кз вйаплзкз якмпрякз. Зкіпр, пноя-
кмваліпрщ ра таоакрдо жагомж бджнм-
пдодглщм жайдезрщ віг омжвзлдлмпрі, 
узвійіжмвалмпрі пупнійщпрва ра имгм 
кіелаомглзт жв’яжків. Рівдлщ бджнд-
кз водхрі взжлафаєрщпя жгарліпры гм 
агдкварлмї муілкз прундля лдбджндкз 
жагомж ра мнрзкайщлмї номрзгії їк. 
Позфмку, жкіпр мсіуіилм взявйдлзт 
жагомж і таоакрдо одакуії ла лзт є 
нмкажмвзкз мжлакакз кмлкодрлмгм 
пупнійщпрва. Загомжз, які їт вігфуває 
лдгдкмкоарзфла гдоеава, уійкмк 
вігкіллі віг нозракаллзт гдкмкоа-
рзфліи гдоеаві. Рмгмвмы мжлакмы 
аврмозраолзт одезків, як бійщх 

нозкірзвлзт, є капхраблі алрагмлі-
жкз ра вігнмвіглі жагомжз. Такзк 
одезкак вйапрзвд првмодлля одайщ-
лзт ра номгукувалля уявлзт жагомж 
і, як лапйігмк, іооауімлайіжк нмйірз-
кз у псдоі бджндкз. Ддкмкоарзфлі е 
коаїлз акпімкарзфлм фурйзві гм лд-
бджндк, птзйщлі гдрайіжуварз озжзкз 
ра взкйзкз, айд лікмйз їт лд взгагу-
ырщ [12, п. 92-93].  

Які е вжагайі жагомжз лауімлайщ-
лзк ілрдодпак і лауімлайщліи бджндуі 
Укоаїлз є акруайщлзкз гйя Укоаїлз, 
ра якд кіпуд пдодг лзт жаикає ракд 
явзцд, як жймфзлліпрщ? 

На гдоеавлмку оівлі жймфзл-
ліпрщ ноякм фз мнмпдодгкмвалм вз-
жлаєрщпя мглієы ж одайщлзт жагомж 
лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз лд 
йзхд у псдоі гдоеавлмї бджндкз, 
влуроіхлщмнмйірзфліи ра дкмлмкіф-
ліи псдоат (цм уійкмк нозомглм), 
айд і в ілхзт псдоат: жмвліхлщмнм-
йірзфліи, вмєлліи ра псдоі бджндкз 
гдоеавлмгм кмогмлу Укоаїлз, пмуіа-
йщліи ра гукаліраоліи псдоат, лаукм-
вм-рдтлмймгіфліи псдоі, псдоі узві-
йщлмгм жатзпру, дкмймгіфліи ра ілсм-
окауіиліи псдоат. 

Поз ущмку пйіг жвдолурз увагу 
пакд ла одайщліпрщ козкілайщлмї жа-
гомжз. Зймфзлліпрщ – одайщла жагомжа 
езррєвм ваейзвзк ілрдодпак мпмбз, 
пупнійщпрва і гдоеавз, рмку цм явйяє 
пмбмы мпмбйзвзи прал, мпмбйзву ак-
рзвліпрщ гдсмокуыфмгм, оуилівлмгм 
таоакрдоу нм віглмхдллы гм пмуіайщ-
лмгм могаліжку. 

Воатмвуыфз взкйагдлд, номбйдка 
жймфзллмпрі нмвзлла, ла лах нмгйяг, 
омжгйягарзпя пакд фдодж нозжку коз-
кілмймгіфлмї бджндкз гдоеавз. Такіи 
нігтіг гмжвмйяє взжлафзрз в якмпрі 
нодгкдра лаукмвмгм ілрдодпу лд йзхд 
жймфзллі номявз як ноякі абм мнмпд-
одгкмвалі жагомжз лауімлайщліи бдж-
ндуі у оіжлзт псдоат, айд и як одайщ-
лу пзпрдклу жагомжу езррєгіяйщлмпрі 
пупнійщпрва в уіймку. Сакд ракзи 
нігтіг, ла лах нмгйяг, гмжвмйяє агдк-
варлм муілзрз жлафдлля жймфзллмпрі 
(її капхрабліпрщ ра гдпроукрзвліпрщ 
внйзву) в кмлрдкпрі жагомж лауімла-
йщлзк ілрдодпак. 
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Оред, козкілмймгіфла бджндка є 
мглзк ж лаибійщх ваейзвзт взгів, а 
ракме пакмпріилзт кмкнмлдлрів 
(пкйагмвзт) лауімлайщлмї бджндкз. 

Помбйдка жймфзллмпрі гмвгі омкз 
омжгйягайапя в рдмоії і ла ноакрзуі як 
номбйдка бджндкз йыгзлз, номбйдка 
жатзпру йыгзлз віг жймфзллзт нмпя-
галщ. Цд буйм жомжукійм і взноавгалм, 
бм пакд номрз йыгзлз вфзляйзпя 
ноакрзфлм впі жймфзлз. Навірщ рмгі, 
кмйз у псдоу жймфзллзт ілрдодпів 
нмроанйяйз нодгправлзкз вйагз і 
ндвлмы кіомы проаегайз ілрдодпз 
гдоеавз, мплмвз гдоеавз рзк лд 
кдлх лд нігозвайзпя. Вмлз номпрм 
лд кмгйз бурз нігіовалі. Айд лапрайз 
фапз, кмйз жймфзлліпрщ прайа лабува-
рз нозлузнмвм лмвзт якмпрди, якзт 
лд буйм оаліхд, і які прайз жагомжмы 
лд гйя мкодкмгм гомкагялзла абм 
гоунз гомкагял, а гйя гдоеавз в уі-
ймку. Давлм вед нмоа упвігмкзрз, цм 
лзліхля козкілайщла пзруауія – які-
плм лмвд явзцд і жа капхрабакз, і жа 
прундлдк оуилівлмгм внйзву ла сул-
куімлувалля ра бджндку гдоеавз. Цд і 
кмоунуія, і жомцувалля козкілайщлзт 
хаоів і гдоеавлмгм анаоара, і могалі-
жмвала роалплауімлайщла жймфзлліпрщ, 
рдомозжк, лаокмбіжлдп. 

Забджндфдлля бджндкз пупнійщпр-
ва, гдоеавз ра мпмбзпрмпрі віг жйм-
фзллзт нмпягалщ лд жвмгзрщпя рійщкз 
гм внйзву ла жймфзлліпрщ і жймфзл-
уів, вмлм лабагарм хзохд. Ця гіяйщ-
ліпрщ нмвзлла ракме вкйыфарз в пдбд 
і жатзпр мб’єкрів віг жймфзллзт нмпя-
галщ, і омбмру ж нмрдонійзкз, у рмку 
фзпйі і нмрдлуіилзкз, і првмодлля 
оіжлмгм омгу ндоднмл ла хйяту жйм-
фзллмгм нмпягалля, і кілікіжауіы пм-
уіайщлзт лапйігків жймфзллзт нмпя-
галщ ра ілхі нмгіблі ланояккз. У 
ущмку взнагку, ж мглмгм бмку, бійщх 
рмфлм, а ж ілхмгм – бійщх кмкнйдкп-
лм вігмбоаеаырщ пурщ ущмгм номудпу 
нмлярря «козкілмймгіфла бджндка» і 

«жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бдж-
ндкз». Ці нмлярря кіпрярщ в пмбі нмж-
лафдлля лд рійщкз таоакрдоу (ланоя-
кку) гіяйщлмпрі, айд ракме кдру і 
оджуйщрар уієї гіяйщлмпрі, якзк є прал 
козкілмймгіфлмї бджндкз вігнмвіглмгм 
мб’єкра. 

Козкілмймгіфла бджндка – уд 
мб’єкрзвлзи прал жатзцдлмпрі езррє-
вм ваейзвзт ра ілхзт іпрмрлзт ілрд-
одпів мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва і гдо-
еавз віг жймфзллзт нмпягалщ і жагомж 
ракзт нмпягалщ, нмомгеувалзт оіжлм-
гм омгу козкілмгдллзкз сакрмоакз 
(явзцакз і номудпакз), а ракме уп-
вігмкйдлля йыгщкз ракмї пвмєї жатз-
цдлмпрі. Забджндфдлля козкілмймгіф-
лмї бджндкз – уд жаплмвала ла нозл-
узнат кмкнйдкплмгм номгоакувалля і 
нйалувалля гіяйщліпрщ гдоеавз, пуп-
нійщпрва в уіймку і їт ілпрзрурів, цм 
кає ла кдрі гмпяглдлля і нігрозкалля 
пмуіайщлм нозилярлмгм оівля жатз-
цдлмпрі езррєвм ваейзвзт і ілхзт 
іпрмрлзт ілрдодпів мпмбзпрмпрі, пупні-
йщпрва і гдоеавз віг жймфзллзт нмпя-
галщ. 

Сзпрдка жабджндфдлля козкілм-
ймгіфлмї бджндкз гмпрарлщм пнозиля-
рйзва гм гії як влуроіхліт, рак і жмв-
ліхліт сакрмоів, кає жгарліпрщ гм 
лдироайіжауії лаибійщх лдпнозярйз-
взт ж лзт (лдбджндк, нмгомж, озжзків) 
і првмоыє укмвз гйя внйзву пнозяр-
йзвзт. Зажлафдла вйапрзвіпрщ аганрз-
влмпрі пзпрдкз жабджндфдлля козкі-
лмймгіфлмї бджндкз бджнмпдодглщм 
жайдезрщ і віг жгарлмпрі мпраллщмї гм 
пакмомжвзрку, пакмжбагафдлля вйап-
лмгм жкіпру. Гмймвлзк пзпрдкмурвм-
оыыфзк сакрмомк пзпрдкз жабджнд-
фдлля козкілмймгіфлмї бджндкз є гія-
йщліпрщ її пуб’єкрлм-мб’єкрлмї пкйагм-
вмї, яка одайіжує пвмї уійі жа гмнмкм-
гмы оіжлмкалірлзт жапмбів і кдрмгів – 
нмйірзфлзт, могаліжауіилзт, ноавм-
взт, дкмлмкіфлзт, взтмвлзт ра ілхзт. 
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Лзрвзлмв О. М. Зймфзлліпрщ в кмлрдкпрі лауімлайщлзт бджндкмвзт моієлрзоів 
Срарры нозпвяфдлм алайіжмві мплмвлзт нігтмгів гм смокуйывалля нмлярщ «коз-

кілмймгіфла бджндка» ра «жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз» фдодж нозжку і в 
кмлрдкпрі лауімлайщлзт бджндкмвзт моієлрзоів. Такме мбґоулрмвуырщпя кмейзвмпрі 
їт жапрмпувалля у козкілмймгіфлзт гмпйігедллят. 

Кйыфмві пймва: лауімлайщла бджндка, козкілмймгіфла бджндка, жагомжз, жймфзл-
ліпрщ, жабджндфдлля, дйдкдлрз. 

 
  
 Лзрвзлмв А. Н. Подпрунлмпрщ в кмлрдкпрд лаузмлайщлшт моздлрзомв бдж-

мнаплмпрз 
Срарщя нмпвяцдла алайзжу мплмвлшт нмгтмгмв к смокуйзомвкд нмлярзи «коз-

кзлмймгзфдпкая бджмнаплмпрщ» з «мбдпндфдлзд козкзлмймгзфдпкми бджмнаплмпрз» 
фдодж нозжку з в кмлрдкпрд лаузмлайщлшт моздлрзомв бджмнаплмпрз. Такед мбмплм-
вшваырпя вмжкмелмпрз зт нозкдлдлзя в козкзлмймгзфдпкзт зппйдгмвалзят. 

Кйыфдвшд пймва: лаузмлайщлая бджмнаплмпрщ, козкзлмймгзфдпкая бджмнаплмпрщ, 
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Litvinov O. Criminality in the context of national security reference points 
The article is devoted to the analysis of the main approaches to the formulation of  

«criminological safety» and «ensuring criminological safety» concepts. It is made through 
the prism and in the context of national security reference points. The possibility of their 
application in criminological researches is also substantiated. 

Key words : national security, criminological safety, threats, crime, ensuring, ele-
ments. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


