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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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Є нсоf>хі;LНИ\1, а.-ІС ІІрОVІіЖНИ\1 інструМСНТО\1 СОІІіа.-ІЬНОІ'О УІІраНJІіНН}І та 

3аGс:1ІІсчс н ю1 крим і ншюІ'і чної Gc:111c ки); 
2) тсхно .. юІ·ічністn (о3начає никористаНН}І ;(осиІ·нснь нонітніх тсх

нолоrій та наукового прогресу, напршсид, сучасних пакетів аналізу 

якісних цаних NViYo, QDA Miner тошо, для отрю .. tання, оброки та ін
терпретації іпфор:иації, і як реJу.:ппат копцептуа .. 1ізації іпфор~шційпих 
одиниць) та :шбе :шечеппя користуnапня систе~юю ( 3ручпість інтерфей
су тошо)); 

3) ІІрофссіоншІі3аІІіи та а;(рссність (ІІсреіtбачш-: р(нроGку КТ :1 ураху
наНН}ІМ характеристик та суG'єктін СІІСІ(ішІі3онаноІп ІЮШ1'І'У на кри\1і

нолоrічну інфор:vt:ацію; розвиток (не )/авто:\'rатизованих :\'Іетоцик вери

фікації ва .. 1ідності інфор:vt:ації); 
4) цинамічність (тL1ьки <<ЖІШИЙ•> КТ с актуальпи~t; іпшІН1И с.1оnами 

копuептуалішція крІн1іпологічпих тер~tіпіn та nилшчеппя їх семантич

ного ~1ісuя серец таксопо~1ічпих категорій с пер~шпеІІТІІИ~f процесом, 
1110 :1Нахо;[ИТhСИ у ІІОСТіtіному русі ні;[НОСНО 3\ІіН криміна~ІhНОЇ реа~Іh

НОСТі, фактін, їх контексту та 1ютре6 І Іракти ки). 

При цьо:\'ІУ очевицною фунца:v~ентальною проблеяою наповнення 

КТ є синкрет:ичність кри:v~іно .. 1оrічн:их текстів по відношенню цо вико
р:истовуваних понять. В за .. 1ежності віц контексту кри:v~іно.1оrи схи.1ьні 
падаnати олшм і ти~t же попяття~1 та фактам різні копотаuії. LJ; .. 1я вирі
шепня пробле~ш пеnизпачепості. релятишюсті або копnепційпості по
ІІ}ІТІ., IILO J(OBOJI і ЧаСТО JустрічастІ,СИ 11 flИ ВИ ВЧС 1111 і -~;юч И ІІІІОЇ 110 Be,:Li 11 КИ, 

СКСІІСрТаVІИ ІІрОІІОІІУГП,С}І І ІрИ Ію6у,Т(ОІІі Те'Іаурусів lаСТОСУІШІІІІ}І аІІП1-

ІІИІІНІІі~1ІЮЇ ІІJЮІ})НМИ (Gа:>уСТІ,СИІІН t1\ІОНірІІіСІІО-СТ<lТИСП1ЧІН1Х характе
ристиках JЮ3ІІі3наних раніІІІС інфорvюіІИНИІ(h) І 1 J або контекстно-орі

єнтонноп) ІІіJ(ХОіІУ l2J. 
Іцея фор:мування кри:\tіно .. 1огічного тезаурусу вті1ена, зокре:\tа, 

Міжрегіона .. 1ьним науково-дос .. 1ідни:м інсТІП)'ТО:\f ООН з питань зло
чиппості та праnосуцця (UNICRI). Тезаурус доступпий Ja поси .. 1юшям 
http:/ jwww.unicгi.it/services/libгary _ docшnentationjcatalogue _ tl1esaun1s/ 
tl1esaншs.php, :иас с:к.1ацпу ~tережу nертика .. 1ьпих і гор1поптальпих 
3Н'И~ЖіН, :ш6е3ІІСЧ)'ЮЧИ \1СХаНі3VІ НСеОСШКНОЇ і КОНКреТНОЇ ін;LСКСаІІіЇ та 

ІІОІІІУКУ 3а іІеСКр11ІПОрами та терМlНаVІИ. 

КТ має :методо .. 1огічне та прик.rшдне значення: 
./використовується ..J..lЯ організації науково-інфор:\tаційного по

шуку. який цо3nоляс уточнити зпачеппя специфічних тер:иіпіn та сфе

ру їх 3астосуnаш1я. знайти терміни спорі,;:шепі, бL1ьш nузькі або бі .. 1ьш 
широкі та зпачеппям; забезпечити або оціпити якість кри:иіпологічпих 

тскстін; 

./ СІІрИИЕ Н11ро6~ІСННЮ, І'Щ1VІОНі3аІІіЇ та СІНОСТі науконоЇ \ІОНИ (Н.:ШС
Не :v~етамови у зв'язку з :v~іжzшсцип.1інарністю вивчення криміноло

гічних фено:\'rенів), формуванню комунікативної кри:v~іно .. 1огічної 
ко:v~петенції; 
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./ СІІJННІЄ нирі1rrенню кросс-;Іінгністичних ІІpoGJІevr сумісності тер
мінін, а ні;~так нш1ежній орІ'ані:шІІіЇ ІюрінншІnних іЮСJІіюкснnта аншІіjу 

інІІІомонних текстін. ОсоG;Іиності І Іраноної ,т~октрини ІІОjначаютnс~І на 

використанні тер:міно.1огії, тому пі;:rбір еквівалентних відповідностей 

д.,1я а;:rекватного перекла;:rу термінів :можлший ті.1ьки піс.1я дос.1іджен

пя юасмоJn'язкіn nсередшrі кожної тер11іпологічпої систе:ми, а також 
nиnчешrя 11іжсистемпого їх спіrші;:rпошешrя . ..Цо прикладу, :шрубіжпа 
кри1Ііпологія J.JебL1ьшого пе сприй1tас загальноприйнятого па постра
линсnкому І ІросторІ сJrоносІю;Іученни «економІчна 3лочинн1стn>>, нато

містn ни користокуючи GіJІhІІІ ~:-:vrнc на їх ІЮІ'.,І~І;L- wl1ite-collar сrіше І 
6L1око:мірцева злочинність, яке у свою чергу споріднене із «occupatioпal 

c1ime~> І злочинність за ро;:rом зайнятості; 

./ nикористоnусться ;:r.1я стап;:rартиJації Jакоподаnчої техніки, усу
пеrшя неузгодженості n порматишю-праnоnих актах, моніторингу 

релеnаптпості терміпологічного та тмістошюго паnаптажеrшя кри:мі
ншІnно-ІІраrюних норм та Ію.южснn ІНІІrих нор_vштинно-ІІраноних аклн 

ІІрофі;шктичноп) характеру, ІІронс}[СНН}І криміншrоr·ічної сксІІерпви 

законо;:rавства; 

./є основою для пошуку латентної інфор:маціїІdаtа miпing та по
будови інш:их криміно.1огічнозначимих інформаційно-пошукових 

систем. 
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КОІЩЮІТУЛJІЬІІІ МОДКJІІ ІІЩІЮРУ ІІЕРСОІІЛJІУ 

ПЕНПЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ 

Теоретичні засади побу;:rоnп моделей персопалу пепітепціарпих уста

поn, розробка моделей фахіnuя, пристосоnапого до роботиn умоnах nі
тчи3Н}ІНОІ'оринку, нчени_v1и нисунаютnси н число 11ерrr1ор~щних ІІроGJІе\-1. 

Окрім топ). Ge:1 ниріІІrенН}І калроних rrитанn криміналnно-никонанчої 
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