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ВИЗНАЧЕННЯ ПОJІЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
у СУЧАСНІП КРИМІНОЛОГІЇ 

у сучасних умовах розвитку інф . ~ . 
дови державності в Ук .. . ормац_шного суспшьства та розбу- · 
злочинності має велик~~:~рве~::::н;а ~имшолого-правового феномену 
бує перегляду і нової інтерпрет ... рактичне значення, адже потре
ний аналіз вже існуючих визнач::~ ~ме понятт~ злочинності і крптич
злочинність - це вияв деструктивн. т~є зро:зумшим, що, з одного боку, 
деструктивності самої людини. осп сусшльства, а з другого, - вияв 

За даними Департаменту інф . ~ . 
МВС України у 2007 . б ормацшно-анаштичного забезпечення 
ці - 384424, у 2009 роо;І_у:зо4~ареєстровано 4~ 1293 злочинів, у 2008 ро-
515833 і у 2012 ~( 78, у 2010 роЦІ- 500902, у 2011 році-

роЦІ станом на 20.11.2012 ) _ 443 . 
Отже, починаючи з 2009 . р. 665 тис. злочинІв. 
чинності. До негативни/~:д~:о~:_ерІгаємо збі~ьшення динаміки зло
і значне збільшення кількості ЦІИ злочинностІ в Україні відносимо 

на~и середньої тяжкості і тяжк~:r:;::~~~=:~:т:~~:о~~~~~;~~~и орга-
свщчить про те, що злочинність і злоч . . рр., що 
і організованими. Так, кількість И~ЦІ стають ~.шьш жорстокими 
з 17225 1 тис. злочинів у 2007 році ~л;:~~~І1В середньо І тя~кості зросла 
ТЯЖКИХ- з ]35646 . 71 ТИС. ЗЛОЧИНІВ у 2011 році 

ТИС. ЗЛОЧИНІВ у 2007 · 1 ' 
у 2011 році у 2012 · б роЦІ до 71119 тис. злочинів 

· роцІ уло вчинено 231233 · 
тяжкості і 145733 . тис . злочиНІв середньої 

ТИС. ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ бу 
них вбивств (та замахів) 3065 ' ло зареє~тровано 2100 умис-
241 050 . ' умисних тяжких ТІЛесних ушкоджень 

крадІжок, 19712 грабежів, 2972 розбоїв 23317 ~ ' 
рушень правил безпеки дорожнього ' шахраиств, 2176 по-
терпілого. руху, що спричинили смерть по-

За експертними даним · . . 
злочинів п и щорІчно у СВІТІ вчиняються більше 1 ОО млн 
в більшо'стf~е~:: ';іч~~~е:ється тенденція до зро~тання злочинності 

начають, що насправдІ сукупна маса що
І б 

річно вчинюваних злочинів складає 8-1 О% від світового соціуму, тоб

то кожного року, з урахуванням латентних діянь, на планеті вчиняється 

600-700 млн. злочинів. Все це змушує по-новому подивитися на явище 
злочинності у сучасному суспільстві , досліджувати нові фактори у роз

витку злочинності, враховуючи загальносвітові тенденції їі розвитку. 

Сучасне визначення злочинності можливе лише на підставі комплек

сного і всебічного аналізу існуючих нині кримінологічних підходів 

до визначення злочинності, воно має носити універсальний характер, 

що відповідає сучасному рівню розвитку кримінології. Незважаючи на 

значний обсяг наукових праць, присвячених злочинності, ця тема зали

шається висвітленою недостатньо і потребує подальшої нової наукової 

розробки , врахування світового досвіду у визначенні поняття злочин

ності і ії кількісно-якісного вимірювання. 

Головне в сучасній злочинності - це не кількісні Гі зміни, а якісні 

перетворення, вираженням яких служить поява нових видів злочинів, 

зростання масштабів злочинності, зухвалість і жорстокість дій злочин

ців, проникнення злочинності в усі структури суспільства і держави, 

рівень ії організованості і міжнародного «співробітництва», тобто кон

центроване вираження того , що загрожує вільному і незалежному іс

нуванню держави. 

Основні визначення злочинності, що нині існують у кримінології, та 

їх авторів можемо згрупувати у декілька напрямів. Перший напрямок, 

який назвемо сумарно-статистичний (або соціально-статистичний), що 

будується на радянській доктрині - це уявлення про злочинність як про 

відносно масове, історично мінливе, соціальне явище, що представляє 

собою сукупність злочинів, вчинених на певній територій і в певний про

міжок часу (І. М. Даньшин, І. К. Туркевич, О. М. Литвак, О. Г. Кальман, 

О. Г. Фролова та інші) та другий напрямок, що отримав назву новітній 

(або соціально-практичний чи соціально-активний (діяльнісний)) і пред

ставляє злочинність як кримінальну активність частини членів суспіль

ства (теорія кримінальної активності) (А. П. Закалюк), як предметну ді

яльність і соціальну практику (інституціональна теорія криміналізації 

суспільства) (В. М. Дрьомін), як прояв криміногенного потенціалу сус

пільства (В . В. Голіна), як масовий прояв деструктивності у поведінці 

людей (А. Ф. Зелінський), як форму соціальної адаптації (І . П. Рущенко). 

Представники російської школи кримінології підкреслюють, що 

єдності поглядів на поняття «Злочинність» не існує і в російській су-
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часній кримінологічній науці. Вчені умовно виділяють такі підходи до 

визначення злочинності: 1) фундаментальний (доктринальний), або 
кримінально-правовий (І. І. Карпець, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, 

С . Я. Лебедєв, В. В. Лунєєв , Г. А. Аванесов, А. І. Алексєєв, Ю . М. Ан

тонян, С. М. Іншаков, Г. Ф. Хохряков, В . Є . Емінов та інші) ; 2) деві
антологічний, або релятивно-конвенціональний (Я. Й. Гилинський); 
3) природно-неконвенціональний (Д. А. Шестаков); 4) особистісний 
(А. І. Долгова) ; 5) безособистісний (0. В . Старков). 

Розвиток і формування знань у сфері державно-nравових явищ за

вжди припускає необхідність вирішення проблеми формування nоня

тійного (категоріального) апарату юридичної науки. Розробка понять 

і їх формування на рівні нормативно-правових (особливо законодав

чих) дефініцій і визначення системи термінів, що їх nозначає, -досить 

складна проблема. Складність цієї проблеми особливо загострюється, 

коли nоняття , що потрібно визначити, використовується не лише у юри

дичній науці , а і у повсякденній мові, широко застосовується засобами 

масової інформації, соціологами, політиками - як це ми спостерігаємо 

із явищем злочинності. 

І хоча юридичні nоняття і характеризуються значною консерватив

ністю і стабільністю, проте із цього не слід робити висновок, що nо

няття права не підкорюються принципу зміни і розвитку. І якщо норма 

nрава- це первинний елемент nрава, то nоняття і терміни - необхідний 

матеріал їх побудови та існування. До того ж право і суспільство пови

нні «розмовляти на одній мові». 

Поняття злочинності, як і будь-яке поняття, має зміст і обсяг. Про

понуємо таке визначення поняття злочинності: злочинність- це кримі

нальна практика людей, що проявляється як явище у виді множинності 

злочинів і осіб, котрі їх вчинили, у визначеному просторово-часовому 

проміжку і яка підлягає кількісно-якісному виміру і запобіжному впливу. 

У реальній дійсності злочинність характерИзується як статистична 

множинність різних актів індивідуальної злочинної поведінки. Пове

дінки, що утворює зміст забороненої законом кримінальної практики . 

Враховуючи єдність злочинів і осіб, які їх вчинили, злочинність ми ви

значаємо як множинність не лише злочинів, але і злочинців . Визначення 

злочинності через категорію множинності злочинів і осіб, які їх вчини

ли, дозволяє також надати кількісно-якісну характеристику цього явища 

у визначеному nросторово-часовому проміжку за допомогою кількіс-
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. . Під множинністю розуміється су-
. ниюв злочинносп. . · и 

но-яюсних показ накою на відмшу ВІД мас ' 
. . б' днаних за деякою оз , .. . 

купюсть елеменпв, о є . як неподільно! єдностІ 
як чогось цілого . і неподільного та сукупно сп, 

і суми. очинності через категорію практика до-
Визначення ж поняття ~л ... · ально-антропологічний метод, 

. кримшологн сощ 
зволить реалІЗувати в . б інформаційну модель зло-
пізнати сутність злочинностІ, по .~дув~:~ це дія діяльність , діяльне 
чинності, бо практика (від грецькО! рrаХІ - ' 

життя, досвід: ень п о злочинність , реалізація соціаль-
Відмова вщ спрощених уявл р . усталеного статистично-

. (поряд з аналІзом 
но-антрополоГІчного методу . . н· і злочинності дозволить 

.) визначенНІ І вивчен . 
го поняття злочинносп у . апобігання злочинностІ . 

. ~ . м прогнозування І з 
розробити дІєвии мехашз аміняти поняття власного 

чайно важливо не з 
Але на цьому шляху надзви . ного потенціалу особи злочинця. 

· ттям кримшаль 
буття злочинносп поня . фіка ія проявів злочинності, створен~я 

Поняття злочинностІ, клас~ ц оновленого методолопч-
. ~ ·· деш буде вимагати 

сучасної інформащинОl мо . . до розуміння наукового зна-
ф рмування шдходш · ~ 

ного обrрунтування, о положень у практичюи 
. · ції теоретичних . 

ння, істини в праВІ та реалІза у кримінологічній науцІ вба-
. ст·І Вирішення зазначених завдань 

ДІЯЛЬНО · . 
чається можливим і необхщним . 

Крат В. І., .. · е 
НУ «Юридична академія Укрюни ІМ -
ні Ярослава Мудрого» , к.ю.н. , доцент 
кафедри цивільного права N2 1 

ПРАВОВІ HACЛ~PE~Ilrg;;::~тijГ ПРАВОЧИНУ: 
нет кції недійсності правочину в пра

Інтенсивне застосування ко. РУ б . нt·сть аналізу правових на-
.~ · термшує нео ХІД 

возастосовюи практицІ де 

слідків недійсності правочину. регулюванню правових на-
у ·· яка присвячена 

у ст. 216 ЦК краши, б ться що недійсний правочин 
. ~ . очину перед ачає , . ~ 

слідків недшсностІ прав . ' . . що пов'язані з його недІИ-
не створює юридичних насшдюв, крІм тих, 19 


