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проведенні дослідницького проекту «Латентна злочинність» під егідою ООН. Загалом було про-
ведено три різних дослідження: дослідження віктимізації, дослідження «самозвіту» і досліджен-
ня латентності правоохоронних органів. У перших двох використовувалися метод опитування та 
метод анкетування, третє дослідження проводилося за допомогою методу аналізу документів. 
А отже, всі три дослідження базуються виключно на соціологічних методах. 

Таким чином, вбачається, що міжнародне співробітництво в сфері виявлення латентної зло-
чинності відбувається здебільшого в рамках соціологічних методів, які у свою чергу і є найбільш 
ефективними, що підтверджується практикою і фактичними результатами їх застосування. А, отже, 
слід визнати прийнятним і досить практичним застосування соціологічних методів для досліджен-
ня латентної злочинності.
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ,  
ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ В СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених проблем сучасності. Сімейно-по-
бутова сфера характеризується тим, що тут переважають неформальні стосунки, які регламенту-
ються переважно нормами моралі, звичаями, традиціями, а тому дія правових норм суттєво об-
межується. 

Особливістю злочинності в сімейно-побутовій сфері є те, що тісно переплітаються певні 
криміногенні явища й процеси міжособистісних відносин, які призводять до дійсно драматичних 
та навіть трагічних наслідків. Більш як третина умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень 
вчиняються через ускладнення сімейно-побутових відносин, коли застосування сили стає нормою 
вирішення будь-яких суперечностей. Оскільки зазначена сфера деякою мірою втратила свою за-
хисну роль і перетворилася на суспільно небезпечне середовище, доцільно виокремити певні 
вектори попередження злочинів проти особи у сімейно-побутовій сфері. Незважаючи на значну 
розповсюдженість і буденність даної категорії злочинів, вони залишаються одними з тих, що най-
важче піддаються запобіганню. 

Попередження сімейно-побутової насильницької злочинності – це діяльність держави, сус-
пільства і окремих громадян із випередження, обмеження та усунення негативних явищ і процесів, 
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що продукують та відтворюють цей вид злочинності, а також недопущення вчинення сімейно-по-
бутових вбивств і тяжких тілесних ушкоджень на різних стадіях злочинних проявів [1, с. 151]. 
Кримінологи вирізняють такі взаємопов’язані види попередження злочинності (окремих її видів): 
загальносоціальний, спеціально-кримінологічний та індивідуальний [2, с. 143]. Окремим напрямом 
попередження так званих сімейно-побутових злочинів на індивідуальному рівні є віктимологічна 
профілактика, що спрямована на виявлення, нейтралізацію або усунення передумов, що сприяють 
індивідуальній віктимності, а також захист потенційного потерпілого.

Загальносоціальний вид попередження злочинності включає комплекс продуманих і зважених 
заходів соціальної та сімейної політики держави, в особі її органів, правових, соціально-еконо-
мічних, сімейно-побутових, культурно-виховних, медичних заходів, спрямованих на поліпшення 
рівня та якості життя громадян, зміцнення інституту сім’ї, пропаганди здорового способу життя, 
розвиток та підтримання моральних засад суспільства. Кінцевою метою цієї сукупності заходів 
є усунення детермінант насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи та недопущення 
потенційних злочинів на різних етапах їх кримінального формування. Виконання цього виду по-
передження на сьогодні покладено на відповідних інспекторів Національної поліції України. Саме 
на їх плечах лежить тягар профілактичної роботи, виявлення та вирішення конфліктно-сімейних 
криміногенних ситуацій, які без стороннього втручання можуть перерости у вчинення тяжких 
насильницьких злочинів. Такі інспектори для ефективного виконання покладених на них завдань 
повинні орієнтуватися на відповідний контингент своєї адміністративно-територіальної одиниці, 
контролювати оперативну обстановку, дотримуватись психолого-педагогічного підходу у роботі, 
мати необхідний життєвий досвід задля професійного розв’язування гострих соціально-побутових 
конфліктів. 

Спеціально-кримінологічне попередження включає: профілактику (завчасне випередження 
сімейного насильства, побутового пияцтва, бешкетування та інших форм антигромадської по-
ведінки у соціально-побутовій сфері) та запобігання (послаблення внутрішньогрупової конфлікт-
ності, мінімізацію насильницьких форм поведінки, дискредитацію антигромадського способу 
життя).

Індивідуальне попередження злочинної поведінки передбачає переорієнтацію антисуспільної 
установки правопорушника, досягнення відмови від злочинної мотивації через цілеспрямоване 
впровадження заходів переконання, допомоги, обмеження та примусу. На ранніх стадіях доцільно 
вживати заходів, котрі забезпечать своєчасне прибуття на місце події та негайне втручання у про-
типравне розв’язання сімейно-побутового конфлікту.

Отже, у повсякденному житті необхідно належним чином використовувати запропоновані 
заходи попередження сімейно-побутових конфліктів, адже суспільна небезпека цих злочинів по-
лягає не тільки у настанні найтяжчих наслідків, таких як заподіяння смерті чи спричинення 
тяжких тілесних ушкоджень потерпілим, а й завдається величезна шкода суспільству, підривають-
ся його моральні, духовні засади, що ставить під загрозу соціальну безпеку громадян. 
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