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Актуальність даної теми 
зумовлена деякими міркуван-
нями. Вбачається, що розробка 
даної проблеми може мати не 
тільки теоретичний, а й прак-
тичний інтерес. Питання про 
методи конкретних досліджень 
злочинності неповнолітніх, 
особливо у великому місті, є 
одним з найважливіших, ос-
кільки від наукової обґрунтова-
ності відповідних методів, їх 
адекватності цілям, предмету 
й об’єкту дослідження, від умін-
ня дослідника користуватися 
ними, власне кажучи, залежать 
надійність і вірогідність одер-
жуваних даних, що, безумовно, 
сприятиме розробці програми 
розвитку особистості на де-
ржавному (в загальній і со-
ціальній політиці держави), фа-
ховому (зусиллями спеціалістів) 
та індивідуальному рівнях (зу-
силлями самих неповнолітніх), 
а також профілактиці даного 
явища.  

Метою статті є аналіз мож-
ливостей соціологічних методів 
у вивченні злочинності непов-
нолітніх у великому місті. Особ-

лива увага зосереджена на ме-
тодиці дослідження проблеми, 
пов′язаної з особою непов-
нолітнього злочинця, оскільки 
без цього не можна успішно ви-
рішувати такі питання, як ха-
рактер соціальних причин зло-
чинності, механізм їх дії, шляхи 
попередження останньої. Уже 
сама по собі специфічність 
розв′язання цих завдань диктує 
застосування відповідних ме-
тодів.

Загальнотеоретичні аспек-
ти порушеної проблеми висвіт-
лювались у працях таких уче-
них, як А.Б. Блага, В.В. Голіна, 
А.І. Долгова, В.Д. Єрмаков, 
О.М. Савінкова, Л.С. Сабліна, 
В.І. Шакун [Див.: 1-6, 9, 11] та ін. 
У центрі уваги їх напрацювань 
– характеристика методів вив-
чення особистості неповноліт-
ніх злочинців, причин їх злочин-
ної поведінки, заходів їх запобі-
гання. 

Кожне конкретне дослід-
ження вимагає насамперед 
виділення проблеми, уточнен-
ня того невідомого, про що пот-
рібно буде довідатись, а це, у 
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свою чергу, припускає поперед-
ні дії: ознайомлення з необхід-
ною літературою, результата-
ми наукових доробок, що рані-
ше провадилися, існуючою со-
ціальною практикою, аналіз по-
ложень, які висловлювались у 
джерелах, їх доведеності, а та-
кож оцінку теоретичної і прак-
тичної значущості питання. Іс-
тотну роль відіграє теоретична 
частина програми, розроблен-
ня операціональних дефініцій, 
робочих гіпотез, вибір предме-
та й об’єкта вивчення. 

Методика дослід ження 
розробляється в такий спосіб, 
щоб зібрана інформація місти-
л а  в  с о б і  в і д о м о с т і  я к 
об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру. Поєднання цих по-
к а з н и к і в  ( о б ’ є к т и в н о -
суб’єктивний комплекс) є од-
нією з тих неодмінних умов, що 
забезпечують одержання до-
стовірних результатів. Йдеться 
про методи як отримання ос-
танніх, так і оброблення ма-
теріалу. Обробка – самостійний 
етап у цьому процесі, а методи, 
застосовувані при цьому, по-
винні братись до уваги вже на 
перших етапах дослідження. З 
їх урахуванням належить кори-
гувати методи одержання пер-
винної інформації, самі мето-
дичні документи – анкети, про-
грами інтерв’ю тощо. Їх варто 
оформляти так, щоб вони були 
готові до відповідного опрацю-

вання.
Аналіз документів є одним 

із методів збору інформації про 
злочинність неповнолітніх. До-
кументами служать матеріали 
правозастосовної діяльності. 
Але існують моменти, які уск-
ладнюють використання даної 
групи документів як джерела 
інформації. Наприклад, при 
аналізі злочинності дані кримі-
нальної статистики не завжди 
відповідають поставленим за-
вданням. Деякі важливі для до-
слідника факти не фіксуються 
у звітах, групування матеріалу 
може не співпадати з принци-
пами класифікації. У таких си-
туаціях джерелом первинної 
інформації можуть служити 
тільки самі кримінальні спра-
ви. 

Важливим джерелом ін-
формації є узагальнення судо-
вої практики, використовуючи 
які варто акцентувати увагу не 
на проблемах законодавства 
чи на якості норм (нормозасто-
совні факти), а на діяльності 
суду як соціального інституту. 
Ознайомлення з практикою 
розгляду справ певних кате-
горій дозволить досягти цілей 
дослідження злочинності, при-
чин та умов, які сприяють учи-
ненню злочинів, аналізу окре-
мих контингентів злочинців.

При вивченні особистості 
неповнолітнього злочинця 
можна використовувати порів-
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няльний аналіз особистісних 
характеристик правопорушни-
ків і законослухняних підлітків, 
який охоплює: а) соціально-де-
мографічні й освітньо-культур-
ні показники; б) потреби й інте-
реси неповнолітніх; в) їх емо-
ційно-вольову сферу; г) етико-
правові погляди й переконання; 
д) мотиви їх поведінки.

У процесі дослідження за-
значеної проблеми використо-
вуються статистичні докумен-
ти, які містять відомості й суд-
ження в кількісній (чисельній) 
формі, систематизовані і зве-
дені в таблиці, графіки, схеми 
тощо. Статистичні спостере-
ження здійснюються постійно 
й детально фіксують суспільне 
життя з багатьох боків протя-
гом тривалого часу. Це дає 
змогу аналізувати, порівнюва-
ти й прогнозувати розвиток 
об’єктів, провадити кількісний і 
якісний аналіз. Статистичний 
облік характеризується висо-
ким рівнем наукової обгрунто-
ваності, оперативністю й конк-
ретністю. Тому правова статис-
тика дає дослідникові надійний 
фактологічний матеріал. Бага-
то фактів можна одержати й з 
інших галузей статистики (еко-
номічної, демографічної, ме-
дичної). Особливу цінність ма-
ють матеріали перепису насе-
лення, а також результати пе-
репису тих, хто відбуває пока-
рання. Однак розгляд статис-

тичних даних за окремими 
складами злочинів буде непов-
ним без урахування прихованої 
(латентної) злочинності. 

Аналізуючи дані статис-
тичних карток на засуджених 
підлітків, можемо простежити, 
наприклад, певну залежність 
між їх віком і структурою вчи-
нених ними злочинів (з віком 
зростає кількість злочинів, учи-
нених у стані сп’яніння); відмін-
ності у злочинності залежно від 
статі, освітнього рівня (порів-
няно з контрольною групою від-
значається низький освітній рі-
вень неповнолітніх правопо-
рушників). Виявляється певний 
зв’язок між характером злочину 
і родом їх занять. 

Про стан психіки підлітків 
можна судити як з актів судово-
психіатричних експертиз, так і 
з матеріалів дитячих поліклінік, 
психоневрологічних диспан-
серів, інших методичних доку-
ментів. Організація ж спеціаль-
ного вивчення зазвичай викли-
кає складнощі, оскільки на таке 
обстеження потрібна згода ди-
тини і його батьків (піклуваль-
ників).

Інформацію про мотивацій-
ну сферу, моральні й правові 
уявлення неповнолітніх зло-
чинців можна одержати шля-
хом застосування таких ме-
тодів дослідження, як спосте-
реження, індивідуальні бесіди 
з правопорушниками, їх бать-
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ками, працівниками криміналь-
ної міліції у справах непов-
нолітніх, персоналом спеціаль-
них навчально-виховних уста-
нов для дітей і підлітків, вихов-
них трудових колоній, а також 
анкетування, вивчення особис-
тих справ ув′язнених та інших 
документів.

Можна також використову-
вати аналіз творів життєвих іс-
торій підлітків з виховних уста-
нов. Виходячи з того, як вони 
пишуть про членів своєї роди-
ни, про сімейні стосунки, можна 
скласти приблизний соціаль-
ний портрет середовища, в яко-
му вони зростали. Із цих текстів 
можна одержати інформацію 
про їх особистісні риси, особ-
ливості, в тому числі і власну 
оцінку ними життєвих пріори-
тетів і благ. Усе це може допо-
могти у педагогічній роботі з 
дітьми, які знаходяться у спе-
ціальних виховних установах, 
загальноосвітніх школах, цен-
трах професійної підготовки, 
соціальної реабілітації тощо. 

Варто також ознайомлюва-
тися з автобіографіями непов-
нолітн іх  правопорушник ів.  
Л.С. Сабліна вирізняє наступні 
види автобіографій: а) як доку-
мент зізнання дезорганізованої 
або страждаючої комплексом 
неповноцінності особистості, 
яка в інтимних поясненнях шу-
кає виходу з конфлікту, що її 
мучить, і шляхом роз’яснення 

обставин намагається повер-
нутися в суспільство; б) як до-
кумент, який має характер вип-
равдання за ту чи іншу поведін-
ку; в) як документ наукового 
х а р а к т е ру,  т о б т о  с п р о б а 
об’єктивно викласти й про-
аналізувати переживання і 
вчинки; г) як наївний документ, 
складений особою, яка не ро-
зуміється в складних умовах і 
досить примітивно висловлює 
свої думки [9, c. 205-206].

На думку фахівців авто-
біографії таких дітей освітлю-
ють соціальні ситуації в їх чер-
говості і зв’язку, малюють кар-
тину психічного образу їх авто-
рів, нарешті, показують їх у 
тому контексті соціального се-
редовища, в якому вони живуть 
і діють. Таких матеріалів для 
аналізу не можуть дати ані лис-
ти, ані інші документи, що по-
казують лише якийсь відрізок 
життя автора. Подібні докумен-
ти можуть бути корисними при 
вивченні правосвідомості пра-
вопорушника, ролі мікросере-
довища в формуванні антисус-
пільної спрямованості особис-
тості. 

Одержання цінного авто-
біографічного матеріалу від не-
повнолітніх під час відбування 
ними покарання з позбавлен-
ням волі породжує великі труд-
нощі, викликані психічним опо-
ром досл ід ж уваних перед 
пред’явленням своїх інтимних 
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переживань в умовах в’язничної 
ізоляції. Засуджений повинен 
відчути, що відомості про себе 
самого, які він передає дослід-
никові, – це не задоволення до-
питливості останнього. Вони не 
можуть бути використані як об-
тяжливий матеріал на автора, 
а збираються з метою окрес-
лення належного напрямку 
його долі на період знаходжен-
ня у виправно-трудових уста-
новах, а якщо виникне необхід-
ність, то й надання йому допо-
моги після визволення.

При таких обстеженнях не-
повнолітній може отримувати 
схему, використовуючи яку він 
описує ті моменти своєї по-
ведінки й розвитку, які цікав-
лять дослідника. За відомих 
умов цей метод провокованих 
автобіографій може дати над-
звичайно цінні результати. От-
риманий автобіографічний ма-
теріал тим і різниться від усіх 
інших інформацій про засудже-
ного, що він написаний ним при 
використанні власних слів, зво-
ротів своєї мови, а не є пере-
фразуванням висловлювань 
«питання – відповіді».

Для характеристики зло-
чинності підлітків використову-
ють також нормативний ма-
теріал як джерело фактів про 
економічні, політичні й соціаль-
ні процеси, що відбуваються в 
суспільстві, архіви державні, 
установ, наукові публікації, 

особисті документи, різні довід-
ники, навчально-педагогічна й 
художня література. Джерелом 
документальної інформації є 
преса, матеріали якої стають у 
нагоді при вивченні громадсь-
кої думки про право, правове 
виховання, пропаганду тощо. 
При поглибленому розгляді 
проблеми злочинності непов-
нолітніх оперують методом 
контент-аналізу преси, зважа-
ючи на його плідність при до-
слідженні великих обсягів тек-
сту. Контент-аналіз – це якісно-
кількісний метод ознайомлення 
з документами, який характе-
ризується об’єктивністю вис-
новків, суворістю процедури й 
полягає у квантифікаційній об-
робці тексту з подальшою ін-
терпретацією результатів. Його 
сутність, завдання – знайти такі 
ознаки, риси, властивості доку-
мента (наприклад, частота 
уживання певних термінів), які 
легко рахуються і відбивають 
певні суттєві сторони змісту 
[Див.: 7, c. 216; 10]. 

За допомогою спеціально 
розробленої методики можна 
отримати відповіді на наступні 
запитання: (а) чи привертають 
засоби масової інформації ува-
гу до даної проблеми, (б) яким 
саме чином це робиться, (в) до 
яких фактів переважно привер-
тається увага, (г) яке до них 
ставлення (позитивне, негатив-
не чи нейтральне), (д) наскіль-
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ки часто журналісти звертають-
ся у своїх публікаціях до про-
блеми злочинності неповноліт-
ніх та ін. Щоб отримати до-
стовірні відомості, обов′язково 
треба звертати увагу на спосіб 
викладення інформації – опис 
подій та їх оцінку. Потенційно 
більш об′єктивним є викладен-
ня фактів, аніж оцінки й думки 
авторів аналізованого тексту. 
Крім того, потрібно встановити, 
з якою метою був він написа-
ний, за яких обставин складав-
ся, чи не було інформацію 
викривлено. Метод контент-
аналізу може допомогти при 
дослідженні проблеми насиль-
ства в родині стосовно непов-
нолітніх [1]. 

Досліджуючи злочинність 
неповнолітніх, за джерело ін-
формації беруть також осо-
бисті документи – листи, щоде-
нники. Наприклад, дівочі руко-
писні любовні розповіді, щоде-
нники можуть виступати важ-
ливим і доволі достовірним 
д жерелом інформац і ї  про 
структуру дівочої девіантної 
поведінки. 

Художня література теж 
може дати багатий матеріал 
для висновків про соціально-
психологічну й моральну ат-
мосферу суспільства, його пра-
вову культуру. 

Кіно, телебачення й радіо, 
як джерело інформації, чинить 
вагомий вплив на суб`єктів пра-

вової інформації, а вивчення 
системи правової пропаганди 
неможливе без аналізу можли-
востей даних засобів масової 
комунікації. Розкриття означе-
ної проблематики вимагає ус-
відомлення ролі кіно й телеба-
чення у правовому вихованні, 
їх впливу на поведінку молоді, 
включаючи й протиправну. Такі 
дослідження потребують аналі-
зу змісту фільмів, оцінки кіно-
репертуару, кліпів тощо.

Найпоширенішим методом 
збирання інформації про зло-
чинність неповнолітніх є опиту-
вання. При вивченні, напри-
клад, особистості злочинця не-
обхідно брати до уваги спе-
цифіку його положення на цей 
момент, його психологічний і 
психічний стан. Перебування в 
умовах спеціальної виховної 
установи є додатковим чинни-
ком, що вимагає врахування. З 
одного боку, підлітки в таких 
установах випробовують на 
собі інтенсивний цілеспрямо-
ваний вплив вихователів, з дру-
гого, – знаходяться разом з ін-
шими правопорушниками. На-
решті, має значення й сам факт 
знаходження в ізоляції. При 
опитуванні підлітка у виховних 
колоніях і спеціальних вихов-
них установах доводиться пос-
тійно мати на увазі, що будь-
яку зустріч з новими людьми він 
розглядає під кутом зору при-
скорення свого звільнення й 
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тому нерідко хоче показати 
себе у вигіднішому світлі. Це 
вимагає застосування додатко-
вих методичних прийомів. У 
всякому разі, в процесі дослід-
ження й при обробці його ре-
зультатів варто розмежовувати 
тих, хто опитувався на волі, і 
тих, з ким вели бесіду в умовах 
закритих установ.

Відомості про правопоруш-
ників можна збирати також 
шляхом опитувань працівників 
правоохоронних органів, уста-
нов, підприємств, громадських 
організацій та інших громадян. 
Ці усні інтерв’ю мають ті пере-
ваги, що вони дозволяють ста-
вити нові питання за тими пун-
ктами й розділами програми, 
що залишаються недостатньо 
з’ясованими, отже, дозволяють 
суттєво доповнити вже наявну 
інформацію. 

Становить інтерес у випад-
ку можливості свого здійснення 
також організація спостережен-
ня за підлітками, приміром, за 
проведенням ними вільного 
часу, за поведінкою в громад-
ських місцях тощо.

Використання перелічених 
методів збирання первинної ін-
формації потребує спеціально 
розробленого комплексу мето-
дичних документів – досьє [5, 
c. 97], яке може включати такі 
програми: а) вивчення кримі-
нальної справи; б) формалізо-
ване інтерв’ю з неповнолітнім 

злочинцем, його батьками, ви-
хователями (педагогами), дру-
зями; в) вивчення особистої 
справи ув’язненого; а також  
г) анкету, що дозволяє виявити 
криміногенну «зараженість» 
мікросередовища обстежува-
ного підлітка (дані про безкар-
но вчинені злочини, про осіб, 
які залучалися до караної від-
повідальності з числа рідних, 
сусідів, друзів та інших знайо-
мих); план автобіографії. Крім 
того, досьє може містити під-
сумкові дані за результатами 
вивчення особистості непов-
нолітнього правопорушника. Ці 
відомості можуть узагальнюва-
тися в спеціальній «Карті ком-
плексного вивчення особис-
тості неповнолітнього злочин-
ця і соціальної ситуації її роз-
витку», яка становить собою 
підсумковий документ (далі – 
Карта ). Усі отримані дані за-
знають статистичної обробки із 
застосуванням різних угрупо-
вань. Досвід показує, що поря-
док вивчення зазвичай уста-
новлюється дослідниками з ог-
ляду на конкретні обставини. 
Указана Карта була розробле-
на й кількаразово апробува-
лась  колек тивом автор ів:  
А.І. Долгова, Н.А. Дрьомова, 
В.Д. Єрмаков, Н.В. Бєляєва. 
Останній її варіант містить 748 
формалізованих показників, го-
тових до кодування й матема-
тичної обробки. До неї входять 
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3 розділи і 13 параграфів:

Розділ 1. Злочин і ситуація 
його вчинення.

Розділ П. Особистість зло-
чинця (§ 1. Соціально-демогра-
фічні дані. § 2. Протиправна 
поведінка й аморальні вчинки. 
§ 3. Особистість і виконання її 
основних обов’язків. § 4. Етико-
п р а в о в а  х а р а к те р и с т и к а .  
§ 5. Життєві плани і прагнення).

Розділ III. Умови форму-
вання особистості (§ 1. Opгані-
заційні і матеріальні умови.  
§ 2. Дані про батьків. § 3. Не-
формальна група і неформаль-
ні зв’язки. § 4. Школа. § 5. Про-
фесійно-технічне училище.  
§ 6. Трудовий колектив. § 7. Під-
ключення до каналів засобів 
масової комунікації. § 8. Право-
ва практика і правові погляди 
підлітка) [5, c. 101-102].

Розділи і параграфи побу-
довані в такий спосіб, що вони 
можуть розглядатися як само-
стійні методичні документи, 
придатні для кримінологічних 
досліджень більш приватних 
проблем (родини злочинця, 
профілактичної ролі школи, ви-
робництва тощо).

Карта заповнюється до-
слідником тільки після завер-
шення всієї роботи з первин-
ним матеріалом і документами, 
уже зібраними в досьє під-
літка.

В основному найповніші ві-
домості для необхідного аналі-

зу дають вивчення криміналь-
них справ і бесіди із засудже-
ними. Важливо, щоб дослід-
ження охоплювало весь період 
розвитку неповнолітнього, ста-
новлення його особистості, 
особливо час, який передує ос-
танньому злочину, а також коли 
підліток знаходився в слідчому 
ізоляторі й колонії. Основну 
увагу, як показує досвід, варто 
приділяти збиранню, фіксуван-
ню й аналізу в Карті даних:  
а) про мікроумови формування 
й життя підлітка; б) що харак-
теризують неповнолітнього з 
боку реальної соціальної по-
ведінки (попередньої здійснен-
ню злочину, у слідчому ізоля-
торі й на процесі, у спеціальних 
виховних установах); в) про 
злочин й ситуацію його вчинен-
ня, що безпосередньо пов′язано 
з особистісною характеристи-
кою суб’єкта злочину.

Усі ці відомості дослідни-
кові належить фіксувати в їх ге-
незисі, динаміці, висвітлювати 
процес взаємодії особистості, 
ситуації й мікросередовища. 
Крім того, пропонована мето-
дика дозволяє досить повно 
виявити й зафіксувати ознаки, 
що складають coцiально-де-
мографічний портрет непов-
нолітнього злочинця, його 
батьків або осіб, їх що заміню-
ють.

Методичні документи вар-
то складати так, щоб вони доз-
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воляли одержати такі об’єктивні 
показники про підлітка, які мог-
ли б не тільки характеризувати 
його поведінку як аморальну, 
протиправну або невідповідну 
якимось іншим певним соціаль-
ним вимогам суспільства, а й 
відзначати її зразковість у со-
ціальному й морально-право-
вому відношенні. 

Заповнюючи Карту й підво-
дячи підсумки за всіма отрима-
ними об’єктивними показника-
ми, дослідник одночасно дає 
оцінку неповнолітньому право-
порушникові з урахуванням:  
а) його поведінки як системи 
вчинків; б) зв’язку останнього 
злочину з попередньою по-
ведінкою; в) ступеня деформа-
ції його мікросередовища.

Зрозуміло, що в анкети, 
формалізовані інтерв’ю та інші 
методичні документи вклю-

чається багато питань ідентич-
ного змісту. Це дає можливість 
порівняти одержувані результа-
ти й дозволяє легко їх узагаль-
нити при заповненні основного 
підсумкового документа Карти 
й надати отриманим даним 
кількісне відбиття.

Таким чином, кінцевим ре-
зультатом дослідження треба 
вважати не узагальнені ре-
зультати опитувань, аналіз до-
кументів тощо, які подаються 
часто як таблиці з короткими ко-
ментарями, а наукову доповідь 
з викладенням теоретичних 
висновків про підтвердження 
або спростування висунутих гі-
потез про стан наукової пробле-
ми після її емпіричного вивчен-
ня, наукової обґрунтованості 
застосовуваних методів і реко-
мендацій з їх удосконалення й 
подальшого застосування.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ 
ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ 

УСТАНОВАХ

Конституція України вста-
новлює непорушні соціальні й 
економічні права для своїх гро-
мадян. Засуджені зберігають 
статус громадян України і тому 
користуються відповідними 
правами з урахуванням обме-
жень, що випливають з вироку 
суду. 

Указані положення закону 
та їх можливі обмеження, як 
правило, не зачіпають основ-
них економічних і соціальних 
прав засуджених. Отже, якщо 
засуджений має певні спе-
цифічні характеристики й наді-
лений особливим статусом (на-
приклад, чорнобильця, пенсіо-
нера ін.) він зберігає його й під 
час відбування покарання. І це 

зрозуміло, оскільки покарання 
поширюється на конкретний 
злочин, має чітко окреслені 
межі і не повинно стосуватися 
правовідносин, не пов’язаних з 
конкретним злочином. Це по-
винно бути втіленням певної 
гарантії, за якою відповідаль-
ність настає лише за злочин і 
вичерпується його параметра-
ми. 

Але практика виконання 
покарань свідчить про інше. За-
суджені фактично не мають 
змоги користуватися тими пре-
ференціями, які надає той чи 
інший статус, за браком ме-
ханізму його реалізації в умо-
вах позбавлення волі. Напри-
клад, в’язень не може отриму-
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