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До питання розуміння поняття
«злочинність» у кримінологічній теорії:

генеза та сучасний стан

Як соціальне явище злочинність
посідає центральне місце в криміно-
логічній теорії. Це її своєрідний суб-
страт, що обумовлює існування й роз-
виток комплексу теоретичних, мето-
дологічних, методичних, практичних
та інших підходів щодо вивчення її
характеристик, ознак, форм, проявів,
інструментарію вимірювання, визна-
чення детермінантів та системи запо-
бігання їй. Проте у дослідженнях 
із кримінології існують численні, ча-
сто взаємовиключні визначення зло-
чинності, що не дає змоги забезпечити
підхід до цього феномену на єдиних
методологічних засадах. Вказане обу-
мовлює актуальність цієї статті, ме-
тою написання якої є аналіз сучасних
кримінологічних підходів до розумін-
ня поняття «злочинність».

У кримінології злочинність часто
визначається як суспільний або суспіль-
но-юридичний (суспільно-правовий)
феномен. При цьому термін «суспіль-

ний» іноді вживають як соціальний,
що не становить значної розбіжності,
адже обидва значення містять певну
детермінацію злочинності, що, при-
наймні, з часів античної філософії є
аксіоматичним положенням.

Результати аналізу першоджерел,
у яких трапляється термін «злочин-
ність», свідчать про початок його вжи-
вання як кримінологічної категорії у
другій половині XIX століття. Отже,
стверджується, що біля її витоків
стояв, зокрема, бельгійський астро-
ном і математик А. Ж. Кетле (1831),
а першими, хто вживав термін «зло-
чинність», у різні роки були Е. Феррі
(1881), Г. Тард (1886), А. Лакассань
(1886), А. Принс (1896), Е. Дюркгейм
(1900), Н. Калаянні (1903), Г. Ашаф-
фенбург (1906), Я. Етінгер (1909), Х.Ча-
ріхов (1910), Ф. Ліст (1889), П. Лафарг
(1890), Д. А. Дриль (1895), М. Г. Гернет
(1905), В. Бехтєрєв (1909), В. Бонгер
(1906) та ін. [1, с. 128].
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Проте до цієї плеяди слід віднести
видатних учених-правників у галузі
кримінального права і судочинства,
зокрема М. С. Таганцева, який зазна-
чав, що «встановлення постійності
злочинних діянь було лише першим
етапом вивчення злочинності як со-
ціального явища, результатом першо-
го враження від цифр злочинності»
(1902) [2, с. 6], а також О. Ф. Кістяків-
ського, у підручнику якого «Элемен-
тарный учебник общаго уголовного
права с подробнымъ изложением начал
русскаго уголовнаго законодатель-
ства» глава десята має назву «Форми
складної злочинності» [3].

Аналізуючи розгляд еволюції по-
няття злочинності, а відтак, різні по-
гляди й наукову полеміку щодо нього,
звернемось до визначень злочинності,
що наводяться у вітчизняній криміно-
логічній теорії. Термін «злочинність»
у правничих науках взагалі розуміли
як сукупність злочинів, учинених за
певний час на відповідній території.
Вже у перших навчальних виданнях 
із радянської кримінології (1966, 1968),
відродженої у 60-х роках ХХ ст., злочин-
ність визначалась як соціально та істо-
рично обумовлене явище, що виникає
на визначеній стадії розвитку суспіль-
ства, з появою приватної власності,
поділом суспільства на класи та виник-
ненням держави [4, с. 196]. Очевидно,
що це поняття було класичним про-
дуктом панівної марксистсько-ленін-
ської ідеології, проте воно поступово
удосконалювалося зі зміною соціаль-
но-економічних, політико-ідеологіч-
них умов та розвитку суспільних наук.

У перших фундаментальних кри-
мінологічних дослідженнях з’явля-
ються більш розгорнуті й комплексні
поняття злочинності. Так, Н. Ф. Кузнє-
цова в науковій праці, присвяченій
проблемам злочинності в соціалістич-
ному суспільстві, відзначає, що це від-
носно масове історично мінливе со-
ціальне явище, яке має кримінально-
правовий характер, класову сутність
та складається з усієї сукупності зло-

чинів, учинених у певній державі у від-
повідний період [5, с. 173–174]. Наведе-
не формулювання (1969 р.) відображає
компроміс між так званим буржуазним
та соціалістичним методологічним
підходом щодо трактування злочин-
ності як явища. Проте стає очевид-
ним, що таке визначення поступово
знижує навантаження ідеологічних
чинників, презентує більший перелік
сутнісних ознак злочинності, зокрема
таких, як відносність, масовість, кла-
совий характер, мінливість, соціальну
обумовленість, що, в принципі, було
важливим для розвитку вчення про
злочинність.

Крім того, відмінність цього ви-
значення від попередніх обумовлюва-
лася застосуванням системного мето-
ду, який на той час почав використо-
вуватися в дослідженнях суспільних
наук. Між тим, це визначення стає
базовим у радянській кримінології на
досить тривалий час, а його еволюція
супроводжується пануванням нових
наукових методів дослідження, за допо-
могою яких злочинність розглядаєть-
ся як «кримінально-правове явище» та
«система усіх злочинів» тощо [6, с. 63].

Аналогічна тенденція спостеріга-
ється у вітчизняній кримінології, хоча
на той час у національному законо-
давстві поняття організованої злочин-
ності має визначення як сукупність
злочинів, що вчиняються у зв’язку зі
створенням та діяльністю організова-
них злочинних угруповань [7].

Так, близьке до наведених визна-
чення пропонує О. М. Литвак, який
вказує у своїх монографіях, що «зло-
чинність – відносно масове явище
кожного суспільства, що складається
з сукупності окреслених криміналь-
ним законом вчинків, скоєних на тій
чи іншій території протягом певного
часу» [8, с. 37; 9, с. 9]. Деякі вітчизняні
кримінологи пропонують включити
до визначення злочинності такі додат-
кові ознаки, як «відносно усталене,
самодетермінуюче, антагоністичне яви-
ще, яке характеризується кількісними

До питання розуміння поняття «злочинність» у кримінологічній теорії: ...

105



та якісними показниками» [10, с. 12];
а також такі, що тягнуть за собою
«негативні наслідки для суспільства та
людей» і «спричиняють шкоду суспіль-
ству» [11, с. 38; 12, с. 47]; або розуміння
під злочинністю «комплексу соціаль-
но обумовлених діянь» [13, с. 2].
О. Б. Сахаров та Я. І. Гилинський про-
понують включити до цього поняття
так звані фонові явища (наркоманію,
проституцію, ВІЛ, адміністративні делік-
ти, інші правопорушення).З іншого боку,
лунають заперечення щодо включен-
ня до поняття злочинності таких ознак,
як «масовість, історична мінливість,
класовий характер» [14, с. 45].

Аналіз подібних думок свідчить
про різний підхід до категорії «зло-
чинність», що жодним чином не ста-
вить їх під сумнів, проте виступає свід-
ченням демократизації криміноло-
гічної думки на пострадянському 
просторі. Очевидно, що для теорії
найбільш цінною є така категорія, яка
найбільш точно та обґрунтовано від-
биває сутність досліджуваного явища
й водночас допомагає його поглибле-
ному вивченню.

Своєрідним і критичним змістом
вирізняється підхід А. Ф. Зелінського,
який стверджує, що ознака «соціаль-
но-правове явище» стосовно злочин-
ності є явно позбавленою здорового
глузду, адже в суспільстві всі явища є
соціальними, а також вважає зайвим
посилання на кількісно-якісні показ-
ники злочинності, тому що вона, як і
всі матеріальні об’єкти у світі, має свої
конкретні параметри. Нарешті, вче-
ний пропонує відмовитись від поняття
«сукупність» на користь більш точно-
го – «система», адже остання підко-
ряється статистичним закономірно-
стям як певна вірогідна цілісність.
Насамкінець він визначає злочин-
ність як масовий прояв деструктивно-
сті у поведінці людей, що знаходить
своє вираження в системі передбаче-
них кримінальними законами діянь,
вчинених на даній території або серед
членів певних соціальних груп про-

тягом року або його певного відрізку
[15, с. 24].

Втім, постає питання щодо доціль-
ності вживання терміна «деструк-
тивність» та ознак, що стосуються
термінів спостереження злочинності,–
«протягом року або його певної
частини». Невипадково, погоджую-
чись із певною прогресивністю такої
думки, О. М. Бандурка і Л. М. Да-
виденко зауважують, що вона ставить
під сумнів безсумнівні положення, і
наголошують, що злочинність є соці-
ально-правовим явищем, історично
мінливим явищем, що становить сис-
тему (сукупність) злочинів, вчинених
у відповідній державі (регіоні) за той
чи інший період, через певні причини,
і зумовлюється статистичними зако-
номірностями [16, с. 7].

Значний інтерес становлять визна-
чення злочинності, що містяться у
спеціалізованих виданнях, які вима-
гають передачі найбільш точного змі-
сту цього терміна: «антисоціальне,
деструктивне, відносно масове, історич-
но мінливе явище, що має певну тери-
торіальну та часову поширеність, су-
спільно небезпечна поведінка суб’єк-
тів кримінально-правових відносин,
яка становить собою статистичну
сукупність злочинів, що визначаються
кримінальним законом у відповідно-
сті з кримінально-правовою політи-
кою держави» [16, с. 166]; а також
такі, що пропонуються у вітчизняних
навчальних виданнях: злочинність –
це негативне соціальне, історично
мінливе правове явище, що полягає у
вчиненні частиною членів суспільства
вчинків, які заподіюють шкоду іншим
членам суспільства або суспільству в
цілому, відповідальність за які перед-
бачена кримінально-правовими нор-
мами [12, с. 42].

Слід також звернути увагу на ви-
значення поняття «злочинна діяль-
ність», яке міститься у монографії 
Н. С. Карпова «Криміналістичні заса-
ди вивчення злочинної діяльності».
Автор зазначає, що злочинна діяль-
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ність – це не випадковість виявлення
дій злочинців, а один із видів людської
діяльності, що характерна для всіх
складників будь-якого її виду, і є її
метою, об’єктом і суб’єктом, засо-
бами та специфічним процесом цієї
діяльності [17].

Узагальнення наведених вище ви-
значень злочинності у цілому пока-
зує, що за часів незалежності вітчиз-
няна кримінологічна наука значно
активізувала свої зусилля в розробленні
фундаментальних і прикладних дослі-
джень щодо її ключових інститутів,
зокрема таких, як злочинність. Звичай-
но, що перелік визначень злочинності
як соціально-правового явища можна
продовжити, однак більшість із них
міститиме вже розглянуті ознаки.

Проте для завершення аналізу
цього питання необхідно звернутись
до останніх фундаментальних праць із
кримінології, які показують, що зло-
чинність має усвідомлюватися дещо
ближче до соціально-філософсько-
правового явища, без його переванта-
ження окремими, нехай навіть і важ-
ливими ознаками, що іманентні зло-
чинності, а саме: «злочинність – це
феномен суспільного життя у вигляді
неприйнятної та небезпечної для су-
спільства масової, відносно стійкої,
кримінальної активності частини чле-
нів цього суспільства» [18, с. 26].

Як випливає із вищезазначеного,
вважаємо, що усвідомлення криміно-
логічного поняття злочинності посту-
пово набуло певного дуалістичного під-
ходу, перший із яких передбачає сис-
темне визначення злочинності урахуван-
ням найбільш суттєвих ознак цього
явища, другий – ґрунтується на пред-
метно-сутнісному понятті злочинно-
сті та відмовою при формулюванні від
її характеристики як сукупності зло-
чинів (механічної, арифметичної суми
злочинних посягань) та інших ознак,
оскільки останні більше стосуються
саме виміру злочинності.

Проте очевидно, що науково об-
ґрунтоване визначення злочинності

як соціального явища у кримінологіч-
ній доктрині має важливе теоретичне,
методологічне і прикладне значення,
а отже, вимагає обрання певних пріо-
ритетів. При пошуку таких пріори-
тетів, на наш погляд, слід виходити 
з інтегративних позицій, що дають
змогу використовувати характеристи-
ки, категорії, напрацьовані криміно-
логами за понад столітню історію
розвитку цієї галузі науки.

Тому слід зазначити, що наведе-
ні вище визначення є об’єктивно
обумовленими, оскільки зазначений
дуалістичний підхід до поняття зло-
чинності взагалі навряд чи може
виступати предметом наукових диску-
сій, адже протилежне засвідчує про
недотримання важливого діалектич-
ного положення теорії пізнання про те,
що явище є сутнісним (Г.-В.-Ф. Гегель).
Явище – категорія діалектики, яка
визначає зовнішню, таку, що є, сторо-
ну відповідного предмета, а сутність
відображає основу існування і розвит-
ку предмета, що становить систему
якостей, відносин та взаємозв’язків
предмета. Отже, явище є сутнісним у
тому розумінні, що містить у собі сут-
нісні характеристики предмета.

Сутність та явище взаємно про-
никають, взаємообумовлюють одне
одного. Сутність є явищем, явище є
сутнісним, одне без одного неможли-
ве. Сутність існує не інакше, як в 
окремому – в одиничних, окремих,
реально існуючих речах, процесах,
явищах. Без окремого не існує сутно-
сті. Окреме явище є проявом сутності,
містить її в собі як основу свого існу-
вання й розвитку. Усі одиничні явища
різняться одне від одного за множи-
ною специфічних ознак, рис, якостей.
Втім, вони мають одну загальну осно-
ву, взаємопов’язані внутрішньою єдні-
стю, обґрунтовані сутністю.

Взаємозв’язок і взаємодія явищ є
їх загальною характеристикою, яка
відображає той факт, що явища не
ізольовані одне від одного і перебу-
вають у безкінечних зв’язках одне з

До питання розуміння поняття «злочинність» у кримінологічній теорії: ...

107



одним. Усе пов’язано з усім завдяки
тому, що кожне явище, крім загальної
основи, має свою специфіку, свою
індивідуальність, свою особливу якість,
яка є відношенням або зв’язком. Саме
завдяки якостям явищ мають місце їх
взаємозв’язок або взаємовідносини.
Явище поза взаємозв’язків є нічим.

Наведене обґрунтування надає під-
стави для висновку про те, що розгля-
нуті поняття злочинності є діалектич-
но обумовленими, пов’язаними та
взаємозалежними, вони об’єктивно
не можуть повністю збігатися.

Отже, поняття «злочинність» – це
феномен суспільного життя у виді
неприйнятної та небезпечної для су-
спільства масової, відносно стійкої,
різнозумовленої кримінальної актив-
ності частини членів цього суспіль-
ства, а отже, має розглядатися пере-
важно з позицій явища, тобто ви-
значення злочинності в широкому
розумінні. Що ж до категорій, які
містять більш значний перелік сутніс-
них ознак злочинності (антисоціаль-
ність, деструктивність, відносна ма-
совість, історична мінливість, тери-
торіальність тощо), який розкриває її
структуру, то їх слід розглядати як 
визначення злочинності у вузькому
розумінні.

Злочинність – закономірне явище,
що відображає стан суспільного орга-
нізму, визначений соціально-еконо-
мічними, суспільно-моральними, полі-

тичними та іншими умовами життя
конкретного суспільства. Вона є ні-
чим іншим, як побічним продуктом
суспільного розвитку, наслідком кон-
фліктів у суспільстві, результатом
його патології та дезорганізації. Отже,
чим більше дезорганізоване суспіль-
ство в економічному, соціальному,
моральному і політичному плані, тим
вищий у ньому рівень злочинності.
У кожному суспільстві є свій поріг (рі-
вень) злочинності.

Поняття злочинності є родовим,
що містить у собі численність окре-
мих видів і груп злочинів (насильни-
цькі, корисливі, службові, злочини у
сфері громадського порядку тощо).
Співвідношення між злочинністю й
окремими злочинами можна уявити
як співвідношення роду й виду. Таким
чином, злочин є формою прояву зло-
чинності, що робить злочинність ви-
димою, такою, яка фіксується через
різноманітність окремих злочинних
проявів.

Проте різні підходи до визначен-
ня сутності злочинності та пошуки
філософів, юристів, психологів і пред-
ставників інших галузей знань у різ-
них країнах світу, які намагалися ви-
значити її соціальну обумовленість,
тривалість існування, можливість ви-
корінення тощо, сьогодні призвели до
формування переважно двох напря-
мів розвитку кримінологічної теорії:
соціологічного та правового.
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Вербенський М. Г. До питання розуміння поняття «злочинність» у криміноло-
гічній теорії: генеза та сучасний стан

Досліджено сучасні кримінологічні підходи і проаналізовано генезу наукових
поглядів щодо розуміння поняття «злочинність.

Ключові слова: соціально-правове явище, злочинність, ознаки злочинності,
сукупність злочинів, кримінологічна теорія, кримінальний закон.

Вербенский М. Г. К вопросу о понятии «преступность» в криминологической
теории: генезис и современное состояние

Исследованы современные криминологические подходы и проанализирован
генезис научных взглядов касательно понимания понятия «преступность».
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Verbensky M. On the Issue of a Concept of Criminality in Criminological Theories:
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Modern criminological approaches to the understanding of a concept of criminality
are investigated and genesis of scientific views concerning this issue is analyzed.
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