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У науці існує чимало моделей методології 
пізнання правової дійсності, заснованих на 
різних принципових підходах. Найбільш за-
гальною та об'ємною за кількістю складни-
ків є типологія, що виділяє метафізику права, 
природно-правову філософію, юридичний по-
зитивізм, діалектику, соціологію права, куль-
турологію права. В цей перелік можна також 
було би включити феноменологію та герме-
невтику, але вони, як методологічне підґрун-
тя, застосовуються під час дослідження базо-
вих витоків, першоджерел правової рефлексії 
на варіації регулювання соціальних процесів. 
Застосування таких методологічних констру-
ктів при дослідженні системи злочинності як 
цілісного складного явища й системи запобі-
гання та протидії їй є досить утрудненим, 
оскільки вони орієнтовані на дослідження 
широкої правової реальності в різноманітних 
її проявах із застосуванням вузько-наукового 
апарату пізнання. 

Останнім часом у працях науковців, які 
переймаються проблемними питаннями роз-
витку вітчизняної кримінології, що відповідав 
би сучасним досягненням світової науки, лу-
нають думки про підвищення актуальності 
методологічних аспектів визначення концеп-
туальних підстав організації і проведення на-
укових досліджень (B.C. Батиргареєва [1], 
О.М. Джужа [2], В.А. Ліпкан [3], В.Ф. Оболе-
нцев [4], В.М. Попович [5], В.І. Шакун [6] та 
ін.). У зв'язку із цим підвищується також зна-

чущість та нагальність розробки методологі-
чних засад кримінології як науки про крайню 
форму девіантної поведінки - науки про зло-
чинність та заходи запобігання та протидії їй. 
Так само стає актуальним для вітчизняної 
кримінології перегляд усталеної методології з 
огляду на наявність в світовій науці прогреси-
вного методологічного інструментарію, яким 
останні 30 років виявляється синергетика. 

Мета статті - визначити передумови засто-
сування синергетичної парадигми в криміно-
логії та визначити, що саме такий методоло-
гічний підхід є найбільш вдалим як для 
комплексних кримінологічних досліджень, 
так й для вивчення і вдосконалення системи 
запобігання та протидії злочинності як само-
стійного напряму соціального впливу та соці-
альної реакції на злочинність. 

Філософія права методологію пізнання ре-
альності тлумачить як «систематизовану су-
купність відрефлексованих пізнавальних за-
собів, що дозволяють досліджувати правову 
реальність в її різноманітних зв'язках зі світо-
вим буттям» [7, с.460]. 

Тривалий час методологічним підґрунтям 
вітчизняної кримінології визнавалася лише 
матеріалістична діалектика як єдино можли-
вий засіб та метод пізнання дійсності. При 
цьому на суспільство механістично переноси-
лись висновки та рекомендації, властиві точ-
ним наукам, декларувалась та підтримувалась 
віра в можливість пізнання людської поведін-
ки із застосуванням категорій та правил, запо-
зичених із природничих та точних наук. 

Звернення до синергетики як методологіч-
ного підґрунтя сучасної кримінолгіїї зумов-
люється тим, що синергетична парадигма стає 
загальнонауковою дослідницькою програмою 
багатьох наукових досліджень. Більше того, 
як вважає президент Українського синергети-
чного товариства, доктор філософських наук, 
професор кафедри філософії Київського наці-
онального університету імені Т.Г. Шевченка 
І.С. Добронравова, «синергетика может быть 
рассмотрена как первая в точном естествоз-
нании общенаучная исследовательская про-
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грамма, применяемая в качестве руководства 
к действию при построении конкретных тео-
рий самоорганизации» [8, с.143]. 

Науковий пошук у науках про суспільство, 
закони та способи його існування та розвитку 
наприкінці минулого століття призвів до того, 
що дослідники соціально-правової реальності 
дійшли висновку про нелінійний характер 
залежностей у соціальній дійсності. Більше 
того, прийшло розуміння, що причинність у 
соціальній сфері не лише має нелінійний ха-
рактер, а й що соціальне бутгя має досліджу-
ватись з точки зору впливу на нього багатьох 
чинників. Як реакція на таке розуміння й на-
була поширення в науці нелінійна методологі-
чна парадигма - синергетика (термін «паради-
гма» найбільшого поширення й застосування 
в сучасному наукознавстві набув завдяки 
працям Томаса Куна - американського істо-
рика й філософа науки [9]). Цим можна по-
яснити, напевно, поширення в науках про 
суспільство в другій половині XX ст. сине-
ргетики як методологічної теорії наукового 
пізнання. 

Теоретичне підґрунтя науки, що згодом 
отримала загальновизнане найменування «си-
нергетика», або «синергетична парадигма», які 
увів в науковий обіг Герман Хакен, було за-
кладене приватно-науковими теоріями, що 
розроблялись насамперед у межах природни-
чих наук, вихідні принципи та методологія 
яких в подальшому набули метатеоретичного 
(тобто такого, що аналізує методи й власти-
вості іншої теорії, так званої предметної або 
об'єктної теорії, й згодом виходить за межі 
приватних дослідницьких програм в конкрет-
них науках й набуває більш високого рівня 
узагальнення) та метанаукового (тобто уні-
версального характеру, що дозволяє, викори-
стовуючи знання з інших наук, розробляти 
дієвий інструментарій та загальну терміноло-
гію для дослідження й пояснення взаємозв'яз-
ків в структурі знання про конкретні об'єкти, 
в нашому випадку - про предмет кримінології 
як науки: про криміногенний потенціал сус-
пільства, що проявляється у злочинності, про 

детермінанти злочинності, заходи та засоби 
запобігання та протидії їй тощо) характеру. 
Це, перш за все, теорія диспаситивних струк-
тур (І. Пригожин, Г. Ніколіс, І. Стенгерс та ін.) 
[10-13], теорія динамічного хаосу (А. Пуанка-
ре, Г. Хакен та ін.) [14-17], теорія нелінійної 
динаміки (Д.С. Чернавський, Г.Г. Малинець-
кий, Д.І. Трубецков, С.П. Курдюмов, О.М. Кня-
зева та ін.) [18-25]. Значне укріплення науко-
вих позицій й розширення пізнавального 
інструментарію синергетичної парадигми 
відбулося з розвитком методологічних та тео-
ретичних підвалин загальної теорії систем 
(Л. фон Берталанфі, Ч. Черчмен, У.Р. Ешбі, 
І.В. Блауберг, В.М. Садовський, Е.Г. Юдін та 
ін.). Велику роль у розвитку синергетики віді-
грала квантова фізика, яка визначила безумо-
вні революційні перетворення у науковій кар-
тині світу. Саме вона своїми принципами 
невизначеності, доповнюваності та імовірніс-
ними уявленнями (разом із теорією відноснос-
ті) нанесла нищівного удару по уявленням, 
заснованим на лінійно-механістичому світоба-
ченні. Неабиякий вплив на формування сине-
ргетики також справила кібернетика, зокрема, 
шляхом упровадження уявлень про механізм 
зворотного зв'язку (як позитивного, так і нега-
тивного, а також оберненого). 

Синергетика в перекладі з грецької означає 
спільну або взаємну дію, взаємодію тощо. 
Вона виходить з того, що всі системи, соціа-
льні в тому числі, ієрархічно організовані. 
При цьому до їхнього складу входять віднос-
но самостійні та автономні підсистеми, у 
свою чергу також впорядковані та взаємно 
підпорядковані, що складають в сукупності 
єдиний організм. Велика цілісна система сус-
пільства так само утворена й представлена в 
зносинах з іншими системами більш дрібни-
ми структурами системного характеру. При 
цьому слід мати на увазі, що система повинна 
бути відкритою для зовнішніх впливів та зно-
син. Закрита система, відповідно до законів 
термодинаміки, повинна в кінцевому результаті 
прийти до стану з максимальною ентропією і 
припинити будь-яку еволюцію (далі, при ана-
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лізі соціальної форми руху, ми будемо застосо-
вувати цей термін в значенні соціальної ентро-
пії, тобто «динамики распада объективных и 
субъективных нормативно-ценностных струк-
тур, сопровождающаяся ослаблением их со-
циализирующих и регулятивных функций» 
[7, с. 1071-1072]). Замкнена система перехо-
дить до такого стану, коли стає неможливим 
використання енергії для її розвитку або пе-
ретворення. Всі процеси, що супроводжують-
ся ентропією, в кінці свого циклу існування 
можуть бути охарактеризовані терміном «те-
плова смерть» [26, с.549], тобто переходом у 
такий стан, що унеможливлює перетворення 
матерії, енергії або інформації. У теорії 
управління під ентропією розуміється міра 
невизначеності стану або поведінки системи в 
заданих умовах, тобто в умовах максимальної 
стагнації як системи взагалі й пов'язаних з 
нею підсистем, так і їх складових. 

Ідеї синергетики стали розповсюджуватись 
у соціально-економічних науках з кінця 80-х 
років XX ст. Займаючись вивченням процесів 
самоорганізації в системах різної природи, 
дослідники не могли обійти стороною такий 
важливий об'єкт вивчення, як суспільство. 
Більше того, для багатьох учених стало оче-
видним, що майбутнє людства все більшою 
мірою визначається не стільки високим рів-
нем розвитку техніки, скільки розвиненими 
соціальними відносинами й соціально зумов-
леними системними взаємодіями. Синергетика 
переконливо доводить помилковість поглядів 
на суспільство як об'єкт, що абсолютно під-
контрольний державній владі та розвиток якого 
визначається виключно вольовими управлінсь-
кими рішеннями. Отже, прогресивним слід 
вважати у державному управлінні підхід, що 
має ґрунтуватись на виявлення та стимуляції 
процесів суспільної самоорганізації. 

Також можна констатувати, що синергети-
чний підхід до управління соціальними про-
цесами та до побудови системи запобігання 
злочинності полягає в такому: існує багато 
шляхів розвитку системи, але необхідно вий-
ти на бажаний. Якщо є алгоритм виходу на 

такий аттрактор, то зберігається час і скоро-
чуються матеріальні витрати. Треба не буду-
вати і перебудовувати, а ініціювати, виводити 
соціальні системи на власні механізми розвит-
ку. Для цього потрібно так впливати на струк-
турні компоненти системи, щоб вони еволюці-
онували в потрібному темпі й у бажаному 
напрямку. Прикладом такої діяльності може 
слугувати процес програмування та плануван-
ня запобігання злочинності та її проявам [27] 
або процес залучення громадськості до діяль-
ності із запобігання та протидії злочинності 
[28], орієнтовані на прояви самоорганізації на 
різних рівнях соціальної форми руху. 

Чим більш складною є система, тим більш 
високим є рівень її самоврегульованості та 
самоорганізації, що в свою чергу підпорядко-
вані певним закономірностям. Ці закономір-
ності самоорганізації систем живої та неживої 
природи, розроблені та відомі в синергетиці, 
дозволяють застосовувати її для дослідження 
багатьох сфер, в яких ми маємо справу з сис-
темами, що розвиваються та еволюціонують. 

В основному, за невеликим винятком, ав-
тори перших робіт в царині соціальної сине-
ргетики були фізиками і математиками. За 
допомогою специфічного інструментарію -
виділення параметрів порядку, побудови не-
лінійних моделей, постановки обчислюваль-
ного експерименту - були отримані результати, 
які ще належить осмислити суспільствознав-
цям і які можуть змінити й методику кримі-
нологічних досліджень. Однак слід мати на 
увазі, що досліджуючи будь-яку систему, си-
нергетика насамперед вивчає не самі елеме-
нти, що її складають, а характер, природу 
та щільність системних зв'язків між цими 
елементами, досліджує впливи їх один на од-
ного та на систему в цілому. Це фундамента-
льне положення має застосовуватись не тільки 
при дослідженнях статичних станів соціаль-
них систем, а й при виявленні точок біфурка-
ції системи й визначенні аттр акторів подаль-
шого суспільного розвитку та суспільної 
реакції - на прояви криміногенного потенціа-
лу суспільства в тому числі. 
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Синергетика вивчає нелінійні відкриті 
дисипативні системи. Такі системи перебу-
вають далеко від термодинамічної рівноваги 
й обмінюються інформацією, енергією чи 
речовиною із навколишнім середовищем. 
Для перехідних процесів, що відбуваються в 
таких системах, не виконується закон неспа-
дання ентропії, що призводить до утворення 
різноманітних дисипативних структур: 
автоколивань, автохвиль, може виникнути 
детермінований хаос. Суть цього явища поля-
гає в тому, що повністю детермінована дина-
мічна система (при відсутності будь-яких ви-
падкових впливів на неї) починає вести себе у 
непередбачуваний спосіб. Проте у цій хаотич-
ності все ж таки можливо виявити низку зако-
номірностей у поведінці системи, що відрізняє 
дане явище від класичних випадкових проце-
сів. В соціальному бутті прикладами детермі-
нованого хаосу можуть слугувати процеси 
самоутворення інститутів громадянського су-
спільства, саморозвиток та існування субкуль-
турних (в тому числі й кримінальних субкуль-
турних) утворень зі своїми традиціями й 
звичаями; кримінологічно значущими є хаоти-
чні, але детерміновані, процеси відтворення та 
оновлення кримінального середовища тощо. 

Відкрита система має бути досить далека 
від точки термодинамічної рівноваги. У точці 
рівноваги складна система має максимальну 
ентропією і не здатна до будь-якої самоорга-
нізації. У положенні, близькому до рівноваги 
і без достатнього надходження речовини, 
енергії або інформації ззовні, будь-яка систе-
ма згодом ще більше наблизиться до рівнова-
ги і перестане змінювати свій стан. При цьому 
така система набуває характеристик симетри-
чної, тобто такої, в якій впливи ззовні дорів-
нюють внутрішнім впливам елементів та під -
систем. Отже, заклики до «стабільності» в 
суспільному житті - це, фактично, заклики до 
стагнації суспільних відносин, до консервації 
існуючих суспільних системно-структурних 
зв'язків, що унеможливлює суспільний роз-
виток й розвиток інститутів громадянського 
суспільства. 

Фундаментальним принципом самооргані-
зації є виникнення нового порядку й усклад-
нення систем через флуктуації, тобто випад-
кового відхилення якоїсь величини (фізичної, 
біологічної, соціально-економічної та ін.) від 
її середнього або середньостатистичного зна-
чення, станів їх елементів і підсистем. Такі 
флуктуації зазвичай придушуються самими 
внутрішньосистемними елементами в усіх 
динамічно стабільних і адаптивних системах 
за рахунок негативних (обернених) зворотних 
зв'язків, що забезпечують збереження струк-
тури і близького до рівноваги стану системи. 
Але у більш складних відкритих системах, 
завдяки притоку речовини, енергії або інфор-
мації ззовні і посилення нерівноважності, не-
стабільності системи, відхилення згодом зро-
стають, накопичуються, викликають ефект 
колективної поведінки елементів і підсистем, 
що, врешті-решт, призводять до «розхитуван-
ня» колишнього порядку і через відносно ко-
роткочасний хаотичний стан системи призво-
дять або до руйнування колишньої структури, 
або до виникнення нового порядку. Оскільки 
флуктуації носять випадковий характер, то 
поява будь-яких новацій у світі (еволюцій, 
революцій, катастроф тощо) зумовлено дією 
суми випадкових факторів. 

Етап самоорганізації настає тільки у ви-
падку переважання позитивних зворотних 
зв'язків, що діють у відкритій системі, над 
негативними зворотними зв'язками. Функці-
онування динамічно стабільних, не еволюціо-
нуючих, але адаптивних систем - алн це й 
гомеостаз живих організмів, і автоматичні 
пристрої, і процеси просторового руху вели-
ких мас людей, і системи розпізнавання обра-
зів тощо - ґрунтується на отриманні зворот-
них сигналів від рецепторів або датчиків 
щодо положення системи і подальшого коре-
ктування цього положення до вихідного стану 
виконавчими механізмами. У системі на шля-
ху самоорганізації ці зміни не усуваються, а 
накопичуються й посилюються внаслідок за-
гальної позитивної реактивності системи, що 
може призвести до виникнення нового поряд-
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ку і нових структур. Такими є, наприклад, ме-
ханізми фазових переходів речовини, утво-
рення нових соціальних структур, кардиналь-
ні зміни реакції на внутрішні й зовнішні 
впливи. У соціальному бутті це, наприклад, 
утворення, внаслідок міграції, етнічних соці-
ально-культурних груп, процеси криміналіза-
ції або декриміналізації діянь, пом'якшення 
покарання або, навпаки, більш жорстоке по-
карання, поступове проникнення до пануючої 
культури, розповсюдження та перетворення 
на буденні, традицій і звичаїв субкультурного 
характеру тощо. 

Самоорганізація в складних системах, пе-
реходи від одних структур до інших, виник-
нення нових рівнів організації супроводжу-
ються порушенням симетрії. При описі 
еволюційних процесів необхідно відмовитися 
від симетрії часу, характерної для повністю 
детермінованих і оборотних процесів у кла-
сичній механіці. Чим більш складна система, 
тим більш високий рівень її самоврегульова-
ності та самоорганізації, що в свою чергу під-
порядковані певним закономірностям. Ці за-
кономірності сомоорганізації систем живої та 
неживої природи, розроблені та відомі в си-
нергетиці, дозволяють застосовувати її для 
дослідження багатьох сфер, в яких ми маємо 
справу із системами, що розвиваються та ево-
люціонують. 

Синергетика вивчає складні системи, які, 
як зазначалось вище, містять багато підсис-
тем різної природи, маючи на меті виявити, в 
який спосіб взаємодія таких підсистем приво-
дить до виникнення нових стійких просторо-
вих, часових чи просторово-часових структур 
або режимів функціонування, а також дослі-
джує характерні масштаби й швидкості пере-
хідних процесів. Синергетика акцентує увагу 
на явищах, що виникають завдяки спільній дії 
кількох чинників, кожний з яких окремо до 
цього явища не приводить. Недарма її часто 
визначають як науку про самоорганізацію. 
Під самоорганізацією розуміють мимовільне, 
спонтанне самоускладнення форми, структу-
ри системи та законів її функціонування уна-

слідок повільної та плавної зміни її парамет-
рів. Іншими словами, самоорганізація - це 
утворення впорядкованих структур із хаосу. 

Як застереження при застосуванні сине-
ргетичної методології при вивченні буд-якої 
проблеми слід розцінювати той факт, що ме-
тодологічним підґрунтям виступають самі 
принципи синергетики. Такими є принципи: 
порушеної симетрії системи, впорядкованості 
через флуктації, підлеглості, нелінійності, 
врахування випадковості як додатку необхід-
ності. їх також можна розглядати як онтоло-
гічні передумови, представлені в синергетич-
ній картині світу. Недарма деякі автори 
наполягають на тому, що рушійні ідеї та 
принципи синергетики мають метатеоретич-
ний та метанауковий характер, які можуть 
застосовуватись для вивчення не лише систем 
живої та неживої природи, а й для досліджен-
ня «людинорозмірних» систем, таких як сус-
пільство, освіта, культура, політика тощо 
(В.Г. Буданов [29], І.С. Добронравова [30] та 
ін.). Слід також мати на увазі, що системи рі-
зних рівнів організації пов'язані між собою 
через хаос й неврівноваженість будь-якої сис-
теми на будь-якому рівні є витоком нового 
порядку, нового ступеню організованості та 
складності як для самої ситеми, так й для 
пов'язаних з нею (через речовину, енергію 
або інформацію) систем. Виникає новий сис-
темний взаємозв'язок складного, багаторівне-
вого, узгодженого голографічно-матричного 
типу. Один із постулатів синергетики полягає 
в тому, що по мірі зростання складності орга-
нізації системи зростає також ступінь її від-
критості та вразливості, що робить її більш 
чутливою для зовнішніх впливів. При цьому 
основним питанням, що постає перед систе-
мою, є питання про акумулювання такого 
впливу та звернення його на свою користь, 
або про підкорення йому. 

Погляд на динамічні соціальні структури з 
позицій синергетики викликав трансформа-
цію в свідомості науковців та суспільних дія -
чів. З появою синергетичної парадигми пов'я-
зане становлення нового стилю мислення, що 
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має назву нелінійного. Основними характер-
ними рисами такого мислення є інтенсивність 
та наявність нелінійного дискурсу. Інтенсив-
ність в цьому випадку виступає як спромож-
ність оцінки цілісності проблеми, що постала, з 
точки зору міждисциплінарного підходу до її 
вирішення. Нелінійність же дискурсу передба-
чає багатовекторність спрямованості пошуку 
шляхів вирішенні проблеми, розгляд проблеми 
з точки зору багатофакторного впливу на неї 
та досягнення результату шляхом налаго-
дження системної взаємодії як всередені сис-
теми, що досліджується, так і ззовні. 

Базуючись на діалектиці та водночас зба-
гачуючи діалектику багатовимірністю та чи-
сельністю параметрів досліджуваних явищ, 
нелінійністю та невизначеністю зв'язків, си-
нергетика дозволяє самим категоріям діалек-
тики вийти за рамки лінійності та створити 
складну нелінійну модель поводження соціаль-
ної системи в залежності як від зовнішніх, 
так і від внутрішніх зв'язків та впливів. 

Вихід на бажаний аттрактор (напрям) роз-
витку, тобто пошук найбільш прийнятного та 
соціально-корисного виходу з точки біфурка-
ції (точки максимальної невизначеності, не-
стабільності системи), визначення сталих та 
пошук нових параметрів порядку соціальної 
системи є основними завданнями синергети-
ки в царині перетворення соціальної дійсності 
шляхом управління цими процесами. В галузі 
управління соціальними системами синерге-
тика виходить із таких положень. Соціум - це 
система, що самоорганізується, зміна стану 
якої відбувається через її внутрішні механіз -
ми. Зовнішній світ, хоч і є причиною її зміни, 
проте, цілком її не детермінує - соціуму при-
таманні властивості, що відсутні в природі: 
бурхливе реагування на особистість і її роль 
під час прийняття рішень, ідеологічні, націо-
налістичні, тендерні стереотипи, що інколи 
суттєво впливають на структуру і структурні 
зрушення у суспільстві. Управління сучасни-
ми соціальними процесами зустрічається з 
низкою взаємозв'язаних проблем: з тим, що 
сучасна соціальна реальність складна, супере-

члива і динамічна; процеси, що відбуваються в 
сучасному соціумі, носять прискорений харак-
тер; і, нарешті, зросла роль особистості в соці-
альних процесах, що підсилює напруженість, 
оскільки підвищує відповідальність не лише 
тих, хто ухвалює управлінські рішення, але і 
тих, хто втілює ці рішення в життя. 

Пануючий в сучасній науці підхід до 
управління, згідно з яким результат дії, що 
управляє, є прямо пропорційним наслідком 
додатку зусиль, має місце тільки у разі, коли 
керована система знаходиться в рівноважно-
му стані з навколишнім середовищем і внут-
рішніми процесами. Проте, коли та ж система 
знаходиться в сильно нерівноважному стані, 
вона починає підкорятися законам нелінійно-
го характеру (відгук системи є непропорцій-
ним силі дії на неї). Наслідком цього є явище, 
що у нелінійних системах отримало назву ре-
зонансного збудження. Характерною властиві-
стю нелінійної системи є те, що резонансна, 
хоча б і слабка, дія призводить до більшого 
ефекту, чим сильна, але неузгоджена із систе-
мою, дія. Для злочинності та проблем запобі-
гання та протидії їй ці застереження полягають 
у такому: існує багато шляхів розвитку систе-
ми, але необхідно вийти на бажаний шлях роз-
витку системи. Якщо є алгоритм виходу на 
такий шлях, то зберігається час і скорочуються 
матеріальні витрати. Треба не будувати і пере-
будовувати, а виводити, ініціювати соціальні 
системи на власні механізми розвитку та вдос-
коналення. 

Синергетична методологія може бути по-
кладена в основу принципово нової концепції 
запобігання та протидії злочинності в цілому, 
адже синергетичні уявлення дозволяють по-
яснити, чому нерідко дуже потужний зовніш-
ній вплив на систему виявляється набагато 
менш ефективний, ніж у рази більш слабкий, і 
навпаки. Згідно з традиційними підходами 
керуючий вплив на що-небудь залежить голо-
вним чином від величини витрачених енергії і 
зусиль. Але насправді він має бути не стільки 
сильним, скільки резонансним, тобто макси-
мально погодженим з властивостями керова-
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ної системи. Як відомо, прагнення до гранич-
ної керованості, централізації, насильницької 
переробки всього і вся вже привели наше су-
спільство до глибокої кризи. Зусилля правля-
чої влади виявилися марними, оскільки йшли 
в розріз з власними тенденціями саморозвит-
ку суспільства. 

У цьому сенсі одне з найбільш важливих 
завдань кримінології - знайти ті «больові 
точки» соціального організму, вплив на які 
максимально сприяв би моральному оздоров-
ленню і соціальному прогресу суспільства, 
більш успішному запобіганню та протидії 
злочинності. 

Таким чином передумови застосування си-
нергетичної парадигми в сучасній кримінології 
мають історичний, наукознавчий та евристич-
ний характер. Розвиток синергетичної парадиг-
ми, осмислення місця й ролі синергетики в су-
часній науці сприяє проникненню її основних 
засад й принципів у наукову картину світу. 

Синергетика має потужний евристичний 
потенціал у кримінології. У світлі синергетич-
ного уявлення про соціум та його інститути, 
злочинність уявляється як відкрита для різно-
манітних впливів, самоупорядкована та само-
врегульована нелінійна система, яка перебуває 
в стані постійного обміну речовиною, енергі-
єю та інформацією з іншими напрямками соці-
ального реагування та управління, з суб'єкта-
ми та об'єктами соціальної взаємодії тощо. 

Виявлення зв 'язків між криміногенними 
об'єктами та заходами й засобами впливу на 
них та визначення типів таких зв'язків; іні-
ціювання прцесів самоорганізації інститутів 
громадянського суспільства у запобіганні та 
протидії злочинності; урахування загальних 
принципів самоорганізації при поясненні зло-
чинності та при розробці конкретних заходів 
запобігання й протидії їй - ось далеко не по-
вний перелік завдань, що можуть бути вирі-
шені в сучасній кримінології за допомогою 
застосування синергетичної парадигми. 

Така методологія уявляється найбільш 
вдалою як для комплексних кримінологічних 
досліджень, так і для вивчення та вдоскона-

лення системи запобігання та протидії злочин-
ності як самостійного напряму соціального 
впливу та соціальної реакції на злочинність. 

Викладене бачення автором концептуаль-
но-пізнавальних проблеми застосування си-
нергетичної парадигми як методології кри-
мінології взагалі та як методологічного 
підґрунтя системи запобігання та протидії 
злочинності зокрема, потребує подальшого 
дослідження та уточнення як методологічно-
му, так і на прикладному рівнях. 
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Розглянута проблема визначення методологічних підвалин як кримінології взагалі, так 
і методологічних засад запобігання та протидії злочинності як на загальносоціально-
му, так і на спеціально-кримінологічному рівнях. 

*** 
Лукашевич С.Ю. Предпосылки применения синергетической парадигмы в криминологии 

Рассмотрена проблема определения методологических оснований как криминологии 
вообще, так и методологических принципов предотвращения и противодействия пре-
ступности как на общесоциальном, так и на специально-криминологическом уровнях. 

*** 
Lukashevych S.Ju Prerequisites for the Application of Synergetic Paradigm in Criminology 

It is devoted actual and essential for modern domestic criminology to a problem of definition 
of the methodological bases as criminology in general, and methodological bases of the 
prevention and counteraction of crime both on all-social, and on special and criminological 
levels. 
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