
:1.1ючинністh). Фактично у нсіх НІ1ІІа;(ках 1НС'І'итуrrюна;r13аrrії криVІl

на;rhних rrрактик останні aGo усІІіІІІно конкуруютh і3 леr'алhними ін

ститутаVІи, aGo чере::; уІІрона,Jtженн~r н їх іtі~ІJІhністh леформуютh їх сутh. 
У реальному житті правомірне і протиправне, формальне і нефор

УІа"lьне, становлять єдину взаєУІоціючу систему, що охоплює всі сфер:и 
суспіл_,стnа. 

Як засnідчус міжнародпий цocni.J, найбL1ьших успіхів у протидії зло
чшшості досягають ті країни, у яких зційсшоються пзасмопоn'язапі іп

ституІІ,ійні, 11раноні, економічні, ку.ІІh'І'УІJШІоІ·ічні та ІІШІітичні 33ХОJ(И, 

ЩО l((BHШI~IIOTh КОНТрОЛЮНаТИ 1 НІІ.ІІИІШТИ на KIJИMlHOI'CHHY ситуаІ(lЮ. 
Проте в країнах <<транзитивного» типу із низьким УІатеріальниУІ рівнем 

життя прот:идія злочинності передбачає вибір пріоритетів. З метою під

вишення ефективності протиції злочинності слід привести у відповід

ність цо :міжпароцпо-праnоnих цогоnоріn, до яких присцпалася Україна, 

багатьох норматиnних актіn, шо об'сктишю спзорюють мож.тпшості для 
ні;tтноренн~І 3Jючинності. I.JtCThOІ не сті~ІhКИ 11ро каршІhні ::;а кони, скі"th

ки ttpo норматинні акти, tІІо реt·.Іtа\1ентуютh ні;(носини н рі:тих сферах 
суспL1ьного життя (еконоУІіка, політика, управління, ку"lЬТ)тра та ін.). 
Оцнією з основних проблеУІ в даний час є стабілізація кр:иміногенної 

ситуації в країні. Новостворені правоохоронні та судові органи потре

бують рішу-чої держашюї підтримки па -законодавчому та праnозасто
сошюму ріnпях, шо УІоже стати осноnою д..1я nідпоn.1еппя цоnіри пасе

Jrсншt )to інститутів шщІtИ. Лержава tюtнннш JШJе:нtечити )toтpи_v1artшt 
:шкоrrrюсті всі_v1а суG'сктами, икі с акпшttИ_\1И учасника_\1И tt(uітичних 

rю;tiH, ви:шачаютІ, економічну rrо~Іітику. ШІJrиrшють на факти ЧІІИЙ жит
гr:-:ний ріненh насе;rснни і, ик нac;ri,Jtoк, :шGе3rrечуютh формунаннs.:r сталої' 

і нституr ri і1 ної структури сус tti;r hСТШі. 

СТРЕЛКОВСЬКА Ю. О. 

Національний університет «Одеська юридична академія>>, 

допепт кафедри кри:міІюлогії та крюrіІrальпо-шrкопавчого права, 

кандидат юрн.шРпшх наук, доuснт 

КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ 
ВІІУТРІІІІ І ІІХ СІІРЛВ УКРЛЇІІИ 

Останні роки в Україні ознаменува.:пrся значниУІи змінами в жит

ті людей, значною кількістю розпочатих реформ. О;:rнією з ЮІючових 

реформ, яку підтримала :шачпа кіТІькість паселення країни, ста.1а ре

фор1Іа правоохоропної систеУІи України. Вка-зана реформа ще пеза

nершепа, nопа торкасться бL1ьшості діючих правоохоропних оргапіn, 
ttepc}tGaчaE rюину ноних, ОJ(Нак J(C~tкi її' рс::;уJthтати можна tюGачити нжс 
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<.:hor·o;tнi. Ha~iGi;rhrrr жr-шr-ю оGгонорюr-шною ~rк ссрс,тt rrо;rітикін, так і ес

ре;( ЗМІ, стала реформа орr'ані н ннутріrrr ніх crrpaн і, ~~ к нac.ri,JtLЖ, форму

нанн~r Hartioнa;rhнoї rrшrir~iї України. 

Слід зазначити, що створення Національної поліції України на

селення держави сприйняло ;:rосить позит:ивно, значно пі;:rв:ишивш:и 

<'кре;:rит доnіри~ до її спіnробітникіn. Так. -«ноnостnореній патру.тьній 

поліuії довіряють 52 % українців. при цьо1tу старій мLтіції лише 22 %». 
[1]. У місці Киїn, ;:re патру.тьна поліція почала працюnати раніше, ніж n 
iнrrr их мicrr,~rx, рікснh ;юкіри насс;rснн~r <.:~ІІ'ає J(O Х5 % l2J. О;tнак, ІІЩ1~ІJ( і3 
ІІО:НПИКНИVІИ СТОрОНаVІИ рсфорУІИ, \>10ЖНа КИОКрСМИТИ ІІСКНі 1Іро6.ІСМІ1, 

з якими вже стикнулася суспі.тьство, ч:и може стикнутися у найб.тижчі 

часи. У зв'язку з uи:v~ доцLтьним вбачається досліюпи окре:v~і криміно

логічні аспекти реформуnапня правоохоронних органіn. 

На фоні негативних тенденцій JЛочшшості, таких як 3біТІьшення 

кіТІькості та тяжкості вчишоnаних злочипіn; неконтрольований обіг 
:1Gрої, і, ик нас.rі,J~ок, JGi.rhrнcнюr кіJrhкості ниrщ1~кік 3астосуканн~r нc

Jrcr·шrhнoї 3Gрої rrpи нчинснюr рtнGійних нarra;tiн, Gані(І'ІТИ3\>1У тонtо; 

збільшення рец:и;:rивної злочинності майже в двічі за останні роки (на 

фоні ;:rосить ;:rовгої ситуації стабільності на рівні приблизно 25 % від 
всіх зареєстрованих злоч:инів); можна говорити про значне погіршення 

крп:v~іногенпої ситуації n країні, хоча ;:rеякі uифри офіuійпої статистики 
гоnорять на:v~ про зnоротне. Враховуючи сучасні соuіа.тьні, екшю:v~ічні 
та rro.riтичrri rrportccи в Україні rrc уив.ІІ}ІСlt,с}r _\>10ЖJrивим rrропю:>ува

ти ІІІШ1)LКУ ЛШІУ ЧИ JМСІІІІІСІІШІ ВИЩСВКа:>аІІИХ ТСІІ}(СІЩіЙ J.ІОЧИІІІЮСТІ. 

Ускла;tнюt-; ситуаr~ію також 3Gройни~-і конф;rікт на Сх(щі Jtсржани. І саме 

к rrиx ск;rа,тtних ум о нах ilOKOiLИThCИ роGити rrcprrri кроки нош-rм rrшrіцсй
сhким, rr~o не маютh ні ;юсні;~уроGоти, ні ;~остатнhоЇ кі;rhкості Jнанh, ні 

досві;:rчених вчителів, які б могли передати свої знання та вміння ново

му поколінню. Саме останній фактор, який і було закладено в рефор

му 1tі11іції з метою її <•очищення~>, може пегатшшо nідбитися на сталі 

з.точишюсті у майбутньому. Крі11 того, окре11і пор11апшно-праnоnі до

кументи також створюють умоnи д:-тя її росту. Так, наприклад. як зазна
чає Пrана Наrrіоншrhної rro;riцiї України Хатія)(еканоїдзе, 3а так 3ІШНІ1М 

Законом Сакчснко, rrr.o наGран чинності наrrрикінrrі ІJJY.JtH}J 2015 року 
(суть якого полягає в тому, шо су;:rи зобов'язані враховувати засудженим 

кожен ;:rень, проведений в слі;:rчих ізоляторах, як два дні відбуття пока

рання). буде зnLтьнепо майже 6 тисяч ув'язнених, з них кожен шостий 
засу;:rжений за nбиnстnо [3]. Враховуючи nищеnказане, nик.тикас зане
покосІшя зміна криміногешюї ситуації n країні у бік погіршення та го
токністh НОКИХ <<Кі,!(рсформокаНИХ» ІІраК(ЮХОfJОНІІіН іЇ~ ІІfJОТИСТШІТИ. 

О;tнак, осоG;rинс :шнсrrокш:нни rн1кликає \>Шрr·іналі:шrrі}І 3НЇJІhНС

них співробітників :v~іліuії та :v~ожТІ:ивості їх залучення до лав організо

ваної злочинності, як вже колись було у 90-х роках :v~инулого століття. 

Як зазначає К. Панченко, за даними проекту Стратегії розвитку органів 
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ннутрі111ніх <.:І Іран у 2013 р. ор1·ани МВС н Україні нарахонукани 261 тис. 
ociG, нк.-Іючаючи 11ерсона;1 ннутріІІІніх нііknк, курсантін та І(ині.-Іnних 

<.:JІужGонІ(ін. Єнрlmеі1сnкі Іюка3Ю1Ю1 нарахонуютn 300 Ію;ІіІ(еtknких на 
100 тис. насе.:Jення, шо є сере;:шьосвітовим показнико:\t, ООН рекомен
цує 222 поліuейсьюІхна 100 тис. населення. Отже, кі.r1ькість правоохорон
піn необхідно з:иеншити. РоJрахоnуючи за стюLІарта:\ш ООН па 42,8 :\f .. lii. 
паселення (цапі Держстату) :\tac припадати 95 тис. праnоохоропціn. :ш сn
ропейсьюнш стандарта1ш - 128.4 тис. Підрахунки пе nрахоnують nну
тріІІІ ню <.:итуаІ (ію н Україні. І \ифру н 120 тис. ню нан і 3асту11ни к \1іністра 

ннутрі111 ніх СІ Іран України 3 єнроінтеІраІІ.іЇ Лнран Анакин. ~4j. Вихо.іL}ІЧИ :1 
uього значна кі.r1ькість ко.:Jишніх правоохоронців за.:Jишиться не у справ, 

шо :\юже ініціювати процес їх :\'rарrіна..1ізаuії з yci:\'ra негативними насліц
ка:\'ш. Оцнак, окрі:\'І «станцартнию> :\'rарrіна .. lізуючихфакторів, шо спосте
рігаютьсяnтакий ситуації, як тоnтрата роботи, пов'язаний із шн1 ро3риn 
пешшх соціа.:Jьпих зn'язкіn, нtіна соціа .. 1ьпого статусу, скТІадність у по
ІІІуку ноної роGоти, осоG;н1но нрахонуючи ІІроG~Іеми на ринку І Ірані, ІІLО 

існуютn СhОПЩНі •. illЩaЄThC}I ІІ(С О.іШН, J(OCИTh наюмиtі: І(С ЇХ СП1Ії\1аТИ3а

ЦЇЯ, як корупціонерів, хабарників, оскі1ьюІ за сформованою суспL1ьною 

цумкою поряцна .:Jюдина не л1or.:Ja би праuюват:и в :\1іліції; пр:иниження 

значення їх робот:и, якій значна кі:Jькість осіб присвяти.:Jа все своє життя. 

Піцбиnаючи піцсумок, сліц 3а лшчити, шо необхідність проnецеппя 

рефор:\1 діючої праnоохорошюї систе:\1И, зокрема органіn nнутрішпіх 

<.:ІІрав, ІІ<прі;ш вже ;швно. ОіLІШК, ІІровомІчи <ЮЧ~1ІІ(СІІШІ•>JІав ІІравоохо

роІІІ(ІВ ІІС С.ІІ_:l руtіІІУІШТИ ВСе 111-:L ІІу.ІІ>, \-10ЖІІ<І ВИКОрИСТаТИ ІІlПИП1ВІІІ 

ІІШІраІLЮІШ 1111}1, IILOG ІІС Ja~H1111 ~П~1СІ, Gс:п6роt1ІІ ИМ И ІІСрСJ( Кр~1 \-1 і ІІа~ІІ,ІІ ИМ 

<.:нітом. Окре\ю, <.:JІi;L 3Нернути унаІ)' на <.:ІІрШІНН}І ІІраІ(еНJІ<ШІтунаНН}І 

3НіJІ hНСНИХ \Іі;ІіІ (іонерін, 11(06 не іІОІІ)'СН1Н1 ЇХ КрИ VІіНаJІі:ШІ (іЇ та НИ КОрИС
ТаННЯ цосвіцу, навичок та знань, добутих піц час с .. 1ужби на б .. 1аго ор га
нізованої з .. 1очинності, як вже ue 6у .. 1о раніше під час масових зві:Jьнень 
праnоохоронціn паприкінці 1шну .. 1ого століття. 

Спистс використаних (};ж:ере.·z 

l. Рівень 1.ювіри до нової ватрульної но .. tіuії більш ніж удві•tі внщнй, ніж до 
староїчі.-тіпії опиТ}'Fшнюr 11 УНІАН 11 ІЕ .. тектронннйресурсІ. Режим 
достуну .цо ресурсу: http:j jv..·w\Y.tшiaн.tшlsocieІyl 1151178-riveн-dl)\·iri-do
noYoji-pat rнІ n oji-ро І і ts ij і- Ь і1 s11- піj- пd vic 11 і- visc 11 і у- п ij- do- sta Т"Оjі- 111 і1 itsiji
opilu\•юшya.htm1 

2. Тумапоnа І Ріnспь лаnіри паселення ;:ю пооої патру.lьІюї по.1іuії у Києnі зріс 
до 85 с{.- МВС І Т. Ту:vшнова 11 [Е..tектронннй ресурс].- Режим .цостуну 

ло ресурсу; llttp:l I"W'\VW.tшн.com.uaІнkІnc\vsІ 150127 3-rivc n-doviri- nasclcnnya
do- noYoyi -putшlпoyi- ро1іІsіуі- н-kiye v"i- Lris- до- 8 5- m v·s 

3. Доnіра ;::ю по .. 1іпії та за коп Саnчспко І І Українська праnла І І [Е1сктроппий 
ресурс 1- Режн\·f .1оступу ,l:O ресурсу: 11ttp:l lv.-"\YW.pтnvda.coш.пal 
со1шnпs/2016/03/24/7103228/ 
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4. Л,онченко К. Кілька ;тучок ПТО1lО реформи праноохоронннх органіннУкраїні 
І К. Дон•1енко І І Хвиля.- 29 вересня 2015 [Електронний ресурс] - Режим 

л: о ступу ;то pecypcy:Пttp :І j11vylya. пе tl а пalyticslpo liticslkilka -d пт ok -sl1lюdo
re JOm1i- pra voo ho ronnih- orga ni у-v- ukшyini.l1І шl 

МЕЛЬНИЧУК 1: В. 
Націона.:тьни:й університет <<О.J:еська юри.;Jдчна ака.J:бІЇЯ•>, 

1 (0І(еНТ кафеЩ1И КрИ~ІЇНО.І(JІ"ЇЇТа КрИ~ІЇН<LІІhНО-НИКОНаНЧОІ"О ІІрана, 
кандидат юрид.ичпих Ішук, доцеІІТ 

КРИМІІІОJІОПЧІІИЙ ТЕЗАУРУС: ДО ІІРОБJІЕМИ 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

ЛаниноІІО,І(іGні криміно1·снні ІІроІtсси, крtва криміна.Іьної юстиІІіЇ 

та К(ЩНочас мо;tсрні:шІІ.ійні ІІраІ·нснН}І України 3Начно ІЮ3ІІІирюють 

ІІ(Прс(jу у }І КісніЙ КрИ.V1іНО.,ІОІ"іЧНіЙ інформаІІ.іЇ, НИМ<іІ'аtОТЬ ІІіJІССІІІJ}ІМО

В3НОГО переосмислення приюш.Jного потенціалу крІтмінологічної на

уки та посилення її службової ролі. 

Криміпологічні дос.1іджепня поnипні фокусуnатися па вироб.1еппі 
оптимальних проактивних стратегій проти;:rії проuеса:м кри:міна..1і:шuії 

та подюші належного об Грунтуnапня ;:rля прийняття nідпоnі;:rпих управ

.ІІінсІ,ких ріІІІСІІЬ. У СВОЮ ЧСІJІ')І ІІраКТИЧІІа оріСІІТОВаІІіСІї> КІJИМіІЮ.,ІОІ'іЧ

JJИХ ро:ч10Gок та жн·іко-ссмаJІТИЧJШ ~ІкістJ, текстів JІіюшщуватимс JJО
ІІит на них 3 Gоку ociG, ні;lІюкі,т(альних 3а формуканн~І рс:1ультатинної 
ІІОJІпики, кк;Іючаючи ІІранотнорчlстn, ІІракорсшІl:ШІ(lЮ та ІІрскснтикну 

практику. 

Негативна тен;:rенція перетворення криміно.1огії на предмет лінгвіс

тико-термінологічної по.1е:міки вузькопрофільних спеuіа.1істів, з одно

го боку, та предмет 1tаніпу.1юnашrя даrш1ш про злочинність публіцис

тами, -з іншого, повинна і може бути нівельована -завдяки формуnашно 
Кі)(НОСНО у<:ТаJІСНОГО тс:шурусу КрИМі НШІОІ'іЇ, ІІі І[КИ ІІ(СН Н }І та .JtOTpИ \-13Н Н}І 

КИVІОІ")(О ТСХНОJІОІ"іЇ ІІІJОЛУКУКаНН~І КрИМlНОЖ)І'lЧНИХ )Lі:ІНИХ. 

Криміншю1ічний тс~шурус (;taJІi - КТ)- 11с інформаІ(іtіно-ІtоІІІУ

кова система кримінологі~rних термінів, що відображає організацію 

знання в межах ієрархічної структури таксоно:мічних рубрикаторів та 

до-зволяс виявити змістпетільки за допомогою nи:шачеrшя, а.1е і за до
помогою спіnвідпесеrшя терміну з іпши:ми попяття:ми та їх групами (се

мантичниvtи Ію;ІиУІи). 

Мш:ин накоІІичсних криміншю1·ічних 3Нань та нсоGхі,т(ністn їх на

укокоІ·о НІІЩ1}І)(КУК3НН}І }(ИКТ)ІЕ:: настуІІ Ні t'ШJrto?U .JtO J<Т: 
1) інструменталізація (криміно.1оrія не повинна бути наукою про 

дефініції, а кримінологічні знання - самоціллю та са:моuінністю, КТ 
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