
ociG. ,!l,o такихфакторінна rrі,т(стані iiO<.:Jri;rжeнh ні,т(несено: :1начні Gopп-r 
:ш комуна;rhними rrJraтeжavrи; ні;(сутністh G;rи3hKИX р(щичін 3а мrcrreм 

rrрожинанни rютeprriлor·o; фі:н·rчні, лінr·ністичні aGo iнrrri на;rи (rrro не 
ви:к.1ючають дієздатність). 

До того ж з особами похІLlого віку повинна прово;:rитися роз'ясню

ШLlьпа, іпфор11аuійпа і rшхоnпа робота з метою фор11ушшня n них nід
поnідпого етаплення ;:ro рекламних оголошень, поnі;:юм.1ень у ЗМІ, 

інформаційних п.1акатіn, особистого спілкуnашrя з :можлиnи:ми шax
pa$.rvrи тощо. Праrr,інники rrраноохоронних орr·анін rri;r час сrrіJrкунанни 
можутh :н.ю;(сJr юна ти конкретні ситуаr rії. $.1 кі 3а3ничай r rсрсю:ютh r rро
типравно:му посяганню, ;:rати рекомендації щодо подальшої поведінки 

д.1я уникнення вчинення злочинну. 

Тобто. як практична діяльність, загальносоціальна та іпдиnі;:rуальна 

nіктимо.1огічпа профі.1актика поnинна бути на.1ежпи:м чином оргапі

Jоnашt та інформаційно забезпечена. Це сприятиме більш ефектиnпій 
роGоті rrраноохоронних ор1·анін та 3Нижснню ріНН$.1 нікпнrності ociG у 
сфері оGороту жит.11оної нсрухо_vrості. 
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РЮ'ІОІ ІЛJІЬІ Ш ЗІ ІЛЧКІ 11 ІЯ КРИІVІІІ ІОJІОГІЧІ ІОЇ ДІЯJІЬІ !ОСТІ 
ЮРИДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКJLЩУ 

Актуа.1ьними Jаса;:rами запобігання злочшшості серед осношшх 

tio1·o rrринrш11ін нисту1rаютh юаt-:мО,J~і$.1 між інститутами ;rержанної Н.І1а
ли і 1'povra;rин<.:hKOI't) сус11і.,1hстна і :1ш1учснн}1 н 11рофілактичну .І~ію1h

ністh rr1ироко1·о кш1а нес11С11.іш1і:юнаних суG'єктін JІ,-1$.1 ком11.11сксноr'о 

впливу на злочинність. ІЗираJні регіональні особливості злочинності 
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oGy\IOILIIOIOTh ІІОТрсбу Н СІІСІІИфіюш.іЇ 3аІюбіжноЇ J(i~І-·IhHOCTi. К)рИіІИЧНі 
HaHЧaJihHl :шк.;Іа;(И HOJIOilliOTh 3НаЧЮ1\1 ІІОТСНІІШ.·ІОМ Н J(aH0\1)' НаІІр~ІVІК)' 
;Ііи;Іnності, 11ротс нін никористонуt-:тnси н міні\Ш.·ІhНО\1У oGo1:1i або но
сить формальний характер. 

Пробле:\ш оптимізації ція .. 1ьності навчальних зак.:Jадів шоцо запо
бігашш J .. lочишюсті n пеnпих аспектах дос .. 1іджуnалась проnЬпими nі
ТЧИ3ІІЯІІИ:\Ш кри:\tіпо .. lога:\ш Ю. В. А:Jексапдроnи:и, О. М. Бапауркою, 
І. П. ВасІшькіnською, В. В. Го .. 1іпою, О. М. Джужей, А. П. Зака.:Jюком, 
О. М. Костснко\1, А. Й. Мі .. J •. Ісро\1, А. А. Му3икою та інІІІі. 

Мстою )·щноІ'О ;(ос;Іі;(жснн~І t-: ни3начснн~І 3VІісту і наІІр~ІVІкін .іІі~І-·Іh

ності юриzшчних вищих навча .. 1ьних за:к..1аців шо.ао регіона.:Jьного запо
бігання З .. lО'ІИННОСТі. 

Функції і шn.ааппя nиших паnча.:JЬІІИХ зак.:Jадіn (далі ВНЗ) шппаче

пі Закопом України <<Про nишу осnіту~> та перецбачають широку їх ці

я.:Jьпість nихошюго, осnітпього, паукоnого та іппоnаційпого характеру. 
В межах ни:тачсних Іюннонажснn ВНЗ також нистуІІшотn суб'єктом 

3аІ·а~ІhНОЇ 1Ірофі~ШКП1Ю1 ІІраНОІЮруІІІСНh, на 11(0 :шсрнсна унаІ·а у ІОВ
ці законів в сфері реа .. 1ізації державної :\'ІО .. lО.LІіжної по .. 1ітики та Наказі 
Міністерства :\10.:-JO.Lii та спорту України, Міністерства соціа.:Jьної по
~lітики України віц 28.07.2014 N2 2460/502 щоцо взаємодії структурних 
пi.apo3.ai.:riin цапих uептра .. 1ьпих оргапіn. У дапому коптексті особливе 
місце nідnолпься nищи:\t паnча.:Jьшнt 3аюІа.аа:\t, n яких па сього.апі па
нчагп,<.:~І JІІаЧІІ<І КСІІ,КІСТІ> MOJIOJ(I, 1-ЮКрС\Іа 10рИіІИЧІІІ1\11 ІІанча.ІІ>ІІИ\11 :ш
КJІ<ІіШМ, ресурси ~І ких \Іаюл, бі;ІІ,ІІІ ІІІирокс криvІіІІОJІоІ·ічІІС lІІаЧСІІШІ. 

С.ІііІ :шсрнуп1 уна1·у на \ЮЖ..ІІІ1ності ютт;шчн11х ВН3, }ІКі \южутn бути 

1m користані н щюфі..ІІактиІІі 3JІО'ІІ1нноеті н рс1іоні (об.Іасті). 
ПоТСНІ (іаJІ Юр11іІІ1ЧНІ1Х ВН 3 нGaчat-:ThC~I Н TphOX ОСНОНЮ1Х НаІІр}І VI ках: 

робота з сту.аентство:\t шодо фотнtування їх правосвідомості, криміно

_:Jогічної К)' .. lЬТ)'РИ, нетерПИ:\ЮСТі ДО З .. lОЧИННОСТі і ЗЛОЧИННОЇ ПОВе.аін

КИ; паnчаппя педагогічного ск.:Jаду шкі:J мето.аикам кри:\tіпо .. lогічпої 
профL1актики праnопорушепь серец пепошю.:Jітпіх; спіnпраuя з пра
nоохоропними оргапами з функціями запобігання J .. lочишюсті щоцо 

ІІііШИІІ~СНЮІ кна;ІіфікаІ(іЇ ЇХ ІІраІ~іННИКіН, \1СТОЛ1ЧНОЇ роботи (\1СПЩ 

ІІСНТр); рсІ·іона;ІhНС ІІрОІ'Н(НуНаНН}І :1.·10ЧИННОСТі та учаСТІ-> у р(НрО6І(і 

Ко:\tП .. lексних регіональних програм профілактики правопорушень. 
Шодо конкретних кри:міно.:Jогічних захо.аів із за.:J)гчення:\t юри.аич

пих ВНЗ, :\ЮЖІІа 3апропопуnати такі: 

- Ро3роблеппя 3 поцальши:\t nпроnацжеппям n практику роботи па
nча.:JьІшх зак.:Jаціn області програ:\t та :иетоцик щоцо формуnаппя праnо

сні.;юмої ІІОНС;lіНКИ НСІІОННШІіТНіХ та СТУ,іІСНТСhКОЇ \ІО~І(Щі. 

- Пронс.іІСНН~І VІІЖНУ3Інсnких сту,т(снтсnю1х, науконих, науконо

практичних круг.:Jих сто .. 1ів за напря:\1КО:\'І «Профі:Jактика з .. 1очинності 
неповнолітніх і молоді: кримінологічний, психолоrічний, пецагогічний 

аспект,>. 
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- Органі:шці~І на Ga3i юри;~ичноІ'О ВНЗ систсVІатичних мслщич

них ССVІінарін іUІИ ІІСJ~аІ'ОІ'іЧНИХ ІІраЦіННИКіН «3аІІО6іІ'<ІНН~І 3JІОЧИН

НОСТі н мо;юліжному ссрс;юнин~і: стратсгі~І, :шхоли, суG\-:кти, ІІр<шонс 

забезпечення>> 
-Включення у навчальні плани курсів підБІтшення ква.1іфі

каuії спецкурсів, окро-шх то-1, се1tіпарів-практику:міn, трепіпгів 

шодо профілактики злочишюсті пепоr:шолітпіх, правопорушень, 

інших пегатишшх явиш у моло,;:rіжпо:\-ІУ середовищі із :ш.1учеппям 
фах і НІІ,іК-КрИ МіНОJІОІ'і Н. 

- СІІі;ІhНО 3 ІІраНООХОрОННИМИ ОрП:ІНаМИ оG.,Іа<:Ті Ні:І,ІЩНН~І МСТLЩИЧ

НОЇ ,;:rопомоги педагогічним працівникам навчальних зак.тшдів у пи

таннях організації профі.1актичної роботи з дітьми та студентською 

молоддю. 

-Підготовка та розповсюдження іпфор:маuійпих лтстів 3 питань 
запобігання насильству n сім'ї; проведепня трепіпгів і семіпарів у па
нчшІnних 3<IKJІa,J~ax::; 11итанn 3аІю6іІ·анюІ і ІІроти;tії наси.Іnстну н сіv1'ї. 

- ОрІ·ані::;аці~І С.ІІскттюнних центрік :maнn :1 ІІитанn 3а6с3ІІсчснн~І 

прав дітеІ-:І та :мо.1оді, профілактики та запобігання правопорушень у 

вказано:му середовищі. 

- Підготовка кри:мінологічного Щ)ОГНозу злочинності в регіоні та 

систематичне здійспеппя спіТІьпо з аналітичними підрозді.1ами праnо

охоропних і судових органів аналізу криміпогешюї ситуаuії в регіоні, 
стану :J.,ІОЧИІІІІОСТІІІСІІОВІЮ.,ІІТІІІХ та СТУJLСІІТСІ,КОЇ _\-10JIO)ll. 

-УчастІ, у формуванні рспон<-LІІ,них ІІІЮІ1Jа_\-1 :шІюGіІ·аншІ 

3Ж1'ІИННОСТі. 

П;Іанунанни 3а110Gіганни :1лочинності н рс1іоні Ja сної'м характером 
є криміно;юІ'ічниVІ ІІJІануІ-шнним і GаJуєтnс~І на :шса;шх криVІінологічної' 

науки та має бути науково обГрунтованим. Підготовка такого плану має 

враховувати загальні засади протидії та запобігання злочинності, кри

міпогепну ситуацію та соціальпо-екош_):\-tічпу характеристику регіону. а 

ТаКОЖ реГЇОІІа.,1ЬІІИЙ ПрОГІІОЗ З.,10ЧИІІІІОСТі. 

-Участь у мето,;:rичпих, паглядоrшх, гро:\-tа,;:rських pa,;:rax при праnо
охоронних ор1·анах. 

- 3аJІ)'ЧСНН~І C'l')'ilCHTChK()Ї' МОJІОЛі ilO ІІрОІ[ССУ ІІра}ЮІ-ІОІ'О КИХОНаНН}І 

у своєму сере,;:rовищі (виступи на конференціях, симпозіумах, перед 

сту,;:rентською аудиторією, тру,;:rови:ми ко.1ективам:и на правові тем:и), 

до участі n праnоохороrших та правоосвітніх 3аходах ,;:rержашшцького 
спря1tуnаппя . 

.За структурою зaxo,;:rin 1южпа видіІІити такі як правоnа освіта, про

ІшІ·анла 3ilOJ10H01'() CIIOCOGy ЖИТНІ і МОрі:І.,ІhНОї' ІІОКС;LіНКИ, форv1уНаНН}І 

НСІ'аПІННОІ'() СТаН.ІІСНН}І/[0 3JІОЧИННОСТ1 та \HIIIl. 
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