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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Проб ле ми емпірич но го вив чен ня зло чин ності

(но тат ки з ХІІ Міжна род ної на уко во-прак тич ної кон фе ренції
з про блем соціології зло чин ності, Лу ганськ, 2013)

Ка фед ра криміно логії та соціології Лу га нсько го дер жав но го універ си те ту внут -
рішніх справ ім. Е.Дідо рен ка упро довж ба гать ох років успішно поєднує на вчаль ну
діяльність з реґуляр ним про ве ден ням соціологічних досліджень у сфері соціології
зло чин ності, підтри му ю чи тісні ділові зв’яз ки зі свої ми колеґами, які здійсню ють
подібні досліджен ня. Ба га то років тому на ка федрі скла ла ся тра диція за про шу ва ти
колеґ, обміню ва ти ся ре зуль та та ми досліджень на на уко во-прак тич них кон фе рен -
ціях. Ви со кий рівень про ве ден ня цих кон фе ренцій підтвер джується реґуляр ною
учас тю провідних за кор дон них і вітчиз ня них фахівців.

Цьо го року така на уко во-прак тич на кон фе ренція пред став ників ВНЗ про во ди -
ла ся два над ця тий раз і була при свя че на про бле мам емпірич но го вив чен ня зло чин -
ності.

Відкрив кон фе ренцію рек тор універ си те ту, док тор юри дич них наук, про фе сор
В.Ко мар ниць кий.

Зі змістов ною до повіддю “Емпірич не вив чен ня ла тен тної зло чин ності” вис ту -
пив про фе сор Фрай бу рзько го універ си те ту К.Хель мут. У до повіді було на ве де но
уза галь не ну ста тис ти ку, що дає підста ви су ди ти про різні ас пек ти діяль ності нi -
мець кої поліції й ті про бле ми, з яки ми вона сти кається. Одни ми з на й ак ту альніших
се ред них, як і для на шої міліції, є про бле ма ла тен тної зло чин ності та про бле ма
довіри на се лен ня до поліції. Вва жаю, що коли німець кий про фе сор на во див ве ли -
кий ма сив ста тис тич них да них, ба га то хто з при сутніх порівню вав їх з ана логічни ми
по каз ни ка ми, що ха рак те ри зу ють діяльність на шої міліції.

За да ни ми про фе со ра К.Хель му та, по каз ник довіри на се лен ня Німеч чи ни до
поліції ста но вить 70–80% (для порівнян ня: українській міліції довіря ють ли шень
25% до рос лих гро ма дян Украї ни). Останнім ча сом у поліції ста ли пра цю ва ти більше 
жінок, і на події, по в’я зані із сімей ни ми конфлікта ми, в об ов’яз ко во му по ряд ку ви -
їжджає бри га да із двох осіб — чо ловік і жінка.

Як і в Україні, в німецькій поліції чи ма лу роль при оціню ванні ефек тив ності ро -
бо ти відігра ють по каз ни ки роз крит тя зло чинів (у Німеч чині він дорівнює 55%). Але
й оцінка з боку на се лен ня та кож кон че важ ли ва для німець ких поліце йських. Не що -
дав но в Німеч чині відбу ла ся акція з до теп ною на звою “Поліцейські, лас ка во про си -
мо на ву ли цю!” Річ у тім, що для поліції ста ло зви чай ним весь ро бо чий день про во -
ди ти у служ бо во му ав то мобілі, і, щоб бути ближ че до на ро ду, поліцейські в пе ребігу
акції вий шли на ву лиці міст пішки, тим са мим про де мо нстру вав ши, що вони за вжди
по ряд із тими, хто по тре бує їхньої до по мо ги.
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Поліція Німеч чи ни, як і в інших краї нах, нарікає на брак коштів. Не вис та чає
гро шей на тю рем них пси хо логів (нинішнє співвідно шен ня 1 пси хо лог на 250 ув’яз -
не них виз нається вкрай не дос татнім), об слу го ву ван ня в’яз ниць до ве ло ся час тко во
пе ре до ру чи ти де шев шим при ват ним фірмам. І якщо раніше в кож но му ма лень ко му
селі був свій поліце йський, то за раз відділки поліції є тільки в більш-менш ве ли ких
на се ле них пун ктах.

Крім того, в до повіді було по ру ше но про бле му не пов нолітніх зло чинців, ет -
нічний ас пект зло чин ності та, ясна річ, пи тан ня бо роть би з те ро риз мом.

З не я би я ким інте ре сом учас ни ки кон фе ренції очіку ва ли на вис туп за ступ ни ка
ди рек то ра з на уко вої ро бо ти Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, док то ра філо со ф -
ських наук Є.Го ло ва хи. Ра зом із Н.В.Паніною він є ав то ром ме то ди ки та унікаль но -
го соціологічно го інстру мен тарію для про ве ден ня соціологічно го моніто рин гу, що
дав змо гу вже по над двад цять років здійсню ва ти ком плексні досліджен ня різно -
манітних ас пектів життєдіяль ності укр аїнсько го суспільства. Щорічних збірників
із ре зуль та та ми цих досліджень із не терпінням очіку ють не лише українські со -
ціоло ги, а й колеґи в інших краї нах.

У своїй до повіді “Ди наміка і чин ни ки став лен ня на се лен ня до пра во о хо рон ної
сис те ми та зло чин ності в Україні: ре зуль та ти соціологічно го моніто рин гу” Є.Го ло -
ва ха навів уза галь нені дані моніто рин гу, що по ка зу ють сфор мо вані се ред укр аїн -
сько го на се лен ня тен денції сприй нят тя ба гать ох соціаль них інсти тутів і влад них
струк тур, зок ре ма пра во о хо рон ної сис те ми. Так, упро довж цьо го періоду відсте -
жується рівень довіри до основ них соціаль них суб’єктів та інсти тутів, у тому числі
до міліції, про ку ра ту ри, суддів (ха рак тер но, що цей рівень ко ли вається в меж ах
2,3–2,4 бала за мак си маль ної оцінки у 5 балів). Дані соціологічно го моніто рин гу
над а ють ба га тий емпірич ний ма теріал для про гно зу ван ня девіан тної по ведінки се -
ред різних груп на се лен ня і профілак ти ки зло чин ності.

Не а би я кий інте рес учас ників кон фе ренції вик ли кав вис туп на уко во го спів -
робіт ни ка Інсти ту ту про блем пра во зас то су ван ня Євро пе йсько го універ си те ту
(Санкт- Пе тер бург) кан ди да та еко номічних наук М.Шкля рук “Пра во ва ста тис ти ка: 
сис тем ний конфлікт між знан ням про зло чинність та обліком відом чої ро бо ти”. До -
повідач ка на го ло си ла, що кар на (пра во ва) ста тис ти ка ви ко нує кілька функцій; пер -
ша — облік зло чинів і фіксація заяв від гро ма дян; дру га — суто криміно логічна, що
дає змо гу оціню ва ти стан зло чин ності, ви яв ля ти тен денції, роз роб ля ти про гно зи;
тре тя функція по ля гає у зби ранні інфор мації для оціню ван ня ефек тив ності  право -
охоронної сис те ми (поліції, слідства і про ку ра ту ри).

Така троїстість функцій кар ної ста тис ти ки, на дум ку М.Шкля рук, є при чи ною
низ ки про блем пра во о хо рон ної сис те ми за га лом, зок ре ма пре ва лю ван ня обліку
відом чої ро бо ти пе ред зби ран ням криміно логічної інфор мації. Фор мується сис тем -
ний конфлікт, його ре зуль тат за ко номірний: за відсут ності зовнішньо го кон тро лю
над бю рок ра тич ною організацією служіння внутрішнім інте ре сам стає єди ною ме -
тою пра во о хо рон ної сис те ми, при зво дить до збільшен ня штуч но сфор мо ва ної ла -
тен тної зло чин ності.

Ви ко рис то ву ю чи ма теріали не що дав но про ве де но го соціологічно го досліджен -
ня, до повідач ка по яс ни ла, що бю рок ра тич на сис те ма організації праці — навіть за
умо ви крис таль но чес них співробітників — по род жує не ми нучі побічні ефек ти, такі
як витіснен ня відом чи ми інте ре са ми криміно логічно дос товірної ста тис ти ки. На за -
пи тан ня, що мож на за про по ну ва ти в цій си ту ації, дослідни ця впев не но за я ви ла:
потрібно чес но виз на ти не обхідність не ло каль них, а ґло баль них і мас штаб них ре -
форм, не мож ли во ре фор му ва ти тільки одне відо мство.
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О.Пав ло вич, завіду вач ла бо ра торії ко мунікаційних тех но логій і брен дин гу
 Ураль ського фе де раль но го універ си те ту імені пер шо го Пре зи ден та Росії Б.Н.Єль -
ци на, у до повіді “Ви ко рис тан ня ЗМІ у прак тиці за побіган ня зло чин ності: маніпу ля -
тив ний ас пект” навів чи ма ло да них щодо того, як висвітлюється діяльність поліції у
ЗМІ. Зок ре ма, він дійшов вис нов ку, що в Росії пре са так і не ста ла ре аль ною “чет вер -
тою вла дою”. Крім того, знач ну час ти ну його вис ту пу ста но ви ли мірку ван ня та кон -
кретні про по зиції з фор му ван ня по зи тив но го іміджу міліції та висвітлен ня в пресі
різних ка те горій криміна льних справ.

У до повіді завіду ва ча ка фед ри соціології Східно ук р аїнсько го національ но го
універ си те ту імені В.Даля про фе со ра Б.На гор но го “Взаємоз в’я зок чин ників мак ро- 
і мікрорівня при вив ченні зло чин ності” на го ло шу ва ла ся го лов на теза, згідно з якою
ґло бальні про це си, що відбу ва ють ся у світовій спільноті, справ ля ють де далі силь -
ніший вплив на фор му ван ня соціаль но го се ре до ви ща в окре мих реґіонах світу й
окре мих краї нах, а нерідко й зу мов лю ють девіан тну по ведінку на се лен ня. Зок ре ма,
відбу вається різке по си лен ня міжна род ної кон ку ренції, збільшен ня мас штабів між -
на род ної міґрації, под аль ше роз ша ру ван ня як окре мих соціаль них груп, так і цілих
реґіонів за рівнем до хо ду, життєвого ком фор ту, дос туп ності освіти тощо. При цьо му
по си ле но мусується теорія “за й во го” на се лен ня (на підставі мо дифіко ва но го за про -
по но ва но го Па ре то співвідно шен ня 80 : 20).

Про фе сор із Харківсько го національ но го універ си те ту внутрішніх справ
М.Сап па за тор кнув таку цікаву і склад ну ца ри ну криміно логічних досліджень,
як лінґвок риміно логія. Ре тель не вив чен ня мен таль ності на ро ду, що ви ра жається
на сам пе ред у фра зе о логізмах, ев фемізмах, котрі сто су ють ся по нять кримі наль -
ного змісту, вмож лив лює точніше оціню ван ня пра восвідо мості укр аїнсько го су -
спільства.

До цент Східно ук р аїнсько го національ но го універ си те ту А. Яко вен ко сха рак те -
ри зу вав ти пові си ту ації, в яких ті чи інші зло чи ни ста ва ли де то на то ра ми мас -
штабніших соціаль них про тестів.

Проб лемі за побіган ня зло чин ності був при свя че ний вис туп до цен та ка фед ри
кар но го пра ва ЛДУВС В.Звєряки. У кон тексті скла до вих, з яких фор мується дум ка
на се лен ня про міліцію, він слуш но за ува жив, що чи ма ло гро ма дян воліють на сам пе -
ред відшко ду ван ня за подіяної шко ди. Приділя ю чи більше ува ги за побіган ню зло -
чин ності, на дум ку до повідача, міліція змог ла би сподіва ти ся на довіру й ро зуміння
з боку на се лен ня. У пе ребігу емоційної дис кусії, що роз горілася після вис ту пу,
 доповіда чеві за ки ну ли те, що за сто су ван ня та ко го по каз ни ка ефек тив ності ро бо ти
міліції, як кількість зло чинів, яким за побігли, вик ли кає швид ку адап тацію спів -
робітників до но вих ви мог керівниц тва, ба зу ю чись на логіці будь-якої бю рок ра тич -
ної організації.

Нес тан дартній про блемі було при свя че но до повідь завіду ва ча ка фед ри кри -
міно логії і соціології ЛДУВС В.Пок ла да “Криміно логічний ек спе ри мент Родіо -
на Рас кольнікова”. До повідач спро бу вав по гля ну ти на ро ма ни Ф.Дос тоєвсько го
як на сво го роду криміно логічний уяв ний ек спе ри мент. По даль ша дис кусія  про -
демонструвала, що звичні для соціологів і криміно логів ме то ди зби ран ня інфор -
мації, такі як тра диційне по квар тир не опи ту ван ня, за су час них умов уже  не -
ефективні.

Тра диційним еле мен том зор ганізо ву ва них ка фед рою кон фе ренцій ста ло під -
бит тя ре зуль татів кон кур су се ред мо ло дих на уко вих співробітників, аспірантів,
маґістрантів, сту дентів і кур сантів із про блем соціології зло чин ності. Цьо го року
пер ше місце посіла пра ця Марії Шкля рук (Санкт-Пе тер бург) “Пра во ва ста тис ти ка:
сис тем ний конфлікт між знан ням про зло чинність і обліком відом чої ро бо ти”. На
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дру го му місці ви я ви ла ся пра ця Ган ни Шкро бот “Проб ле ми емпірич но го вив чен ня
сек су аль ної віктим ності”, підго тов ле на на ка федрі криміно логії і соціології ЛДУВС
під керівниц твом кан ди да та юри дич них наук Вікторії Павлівни Ша ри ко вої. Третє
місце було при суд же но праці Юлії Со кирки (Лу ганськ, Східно ук р аїнський на -
ціональ ний універ си тет ім. В.Даля) “Ви ко рис тан ня ме то ду по втор но го соціо ло -
гічно го аналізу при вив ченні зло чин ності”.

БОРИС НАГОРНИЙ,
док тор соціологічних наук, завіду вач ка фед ри соціології

 Східно ук р аїнсько го національ но го універ си те ту ім. В.Даля
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