ISSN 1681-116X. Український соціум. 2011. № 4(39)

ПРО ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
"МОЛОДЬ І ЗЛОЧИННІСТЬ"
(Луганськ, 27–28 жовтня 2011 р.)
Науково-практична конференція "Молодь і злочинність" була організована і проведена під егідою Об’єднання кримінологів СНД кафедрою кримінології, конфліктології та соціології і кафедрою кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка спільно
з дослідницьким комітетом з питань соціології права та девіантної поведінки
Соціологічної асоціації України та Луганським обласним відділенням Соціологічної асоціації України.
Взагалі конференції, на яких обговорюються різні аспекти злочинності,
у Луганському університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка проводяться
з 2002 р. Цьогорічний захід став уже десятим. У попередні роки розглядалися
такі проблеми, як "специфіка регіональної злочинності" (2002), "конфлікти та
злочини" (2003), "насильство у конфліктах та злочинах" (2004), "віктимологічні аспекти злочинності" (2005), "кримінальна субкультура як фактор злочинності" (2006), "вплив покарань на злочинність" (2007), "проблеми якості
інформації про злочинність" (2008), "бізнес та злочинність" (2009), "норма та
девіація у правоохоронній діяльності" (2010). Особливістю всіх проведених
конференцій було прагнення організаторів залучати до обговорення проблем
злочинності представників різних галузей наукового знання (правознавства,
соціології, політології, філософії, психології, психіатрії тощо), що сприяє
проведенню високоякісного та комплексного аналізу проблемних питань.
Цього року в конференції в різних формах взяли участь майже 100 осіб
з 30 вузів та інших організацій, які представляли 14 міст України, Росії,
Німеччини, США.
27 жовтня на пленарному засіданні з доповідями виступили професор
Санкт-петербурзького юридичного інституту Академії Генеральної прокуратури РФ, член Нью-йоркської академії наук, член Міжнародної соціологічної
асоціації, доктор юридичних наук Я.І. Гілинський ("Підлітково-молодіжна
девіантність: витоки, стан, прогнози"), завідувач відділу моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та
прогнозування НАН України, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, головний редактор наукового журналу "Український соціум", кандидат соціологічних наук О.М. Балакірєва
("Рівень поширеності і тенденції вживання алкоголю і наркотиків молоддю:
Україні та ЄС"), доцент кафедри кримінального права Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена, кандидат юридичних наук
А.В. Комарницький ("Ювенальна делінквентність в пострадянській Росії:
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кримінологічні етюди"), завідувач кафедри соціології та масових комунікацій
Харківського національного університету внутрішніх справ, голова дослідницького комітету з питань соціології права та девіантної поведінки Соціологічної асоціації України, доктор соціологічних наук І.П. Рущенко ("Фактор
моди в епідеміології адиктивної поведінки"), завідувач кафедри соціології
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, голова правління
Луганського обласного відділення Соціологічної асоціації України, доктор
соціологічних наук Б.Г. Нагорний ("Глобальні фактори, що впливають на
девіантну поведінку в сучасному суспільстві") та ін.
Незважаючи на те, що доповідачі представляли різні країни, міста та
наукові школи, за змістом доповіді доповнювали одна одну. Так, Я.І. Гілинський, який у поточному році брав участь у світовому (Японія) та європейському (Литва) кримінологічних конгресах, розповів, що останніми роками
спостерігається глобальна тенденція зниження показників злочинності.
А.В. Комарницький підтвердив цю тезу даними про динаміку молодіжної
злочинності в Росії. О.М. Балакірєва навела інформацію про те, що така ж
тенденція стосується і вживання наркотиків у Європі та Україні. А І.П. Рущенко представив матеріали, які свідчать про ймовірність зменшення показників традиційної "вуличної" злочинності молоді за рахунок поширення у молодіжному середовищі нових масових форм девіантної поведінки, зокрема –
комп’ютерної аддукції.
На секційному засіданні пройшло активне обговорення доповідей за
участю як кваліфікованих науковців, так і курсантів та студентів різних вузів
України.
Під час пленарного засідання також було проведено нагородження лауреатів міжнародного конкурсу емпіричних досліджень молодих науковців,
який традиційно проходить напередодні конференції. Конкурс проводиться
з 2007 р., коли вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ було прийнято рішення про увічнення пам’яті засновника та багаторічного ректора вузу встановленням премій імені Е.О. Дідоренка для нагородження лауреатів. У попередні роки переможцями конкурсу були молоді
науковці з Донецька, Омська, Харкова та Луганська.
Цього року до фіналу потрапили 12 конкурсних робіт, які представляли дослідження молодих вчених з Луганська, Києва, Донецька, Воронежа, Кемерово.
Лауреатами конкурсу стали:
Перше місце – Суслова Світлана Володимирівна, старший викладач
Кемеровського інституту (філії) Російського державного торговоекономічного університету за дослідження "Портрет неповнолітнього правопорушника".
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Друге місце – Суровцева Ірина Юріївна, доцент Донецького державного університету управління та Туренко Олег Станіславович, старший викладач Донецького юридичного інституту МВС України за дослідження "Нічний
спосіб життя урбанізованої молоді: норми та загрози".
Третє місце – Шмигельська Христина Анатоліївна, аспірантка Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка за дослідження "Вплив індивідуальної свідомості неповнолітнього на вчинення
злочину".
Лауреати конкурсу були нагороджені преміями ім. Е.О. Дідоренка,
встановленими вченою радою ЛДУВС у таких розмірах: 1500 грн за перше
місце, 1250 грн за друге місце і 1000 грн за третє місце.
28 жовтня відбулися засідання "круглого столу" на тему "Злочини
дітей та молоді: стан, тенденції та перспективи протидії", в якому разом
з ученими і студентами взяли участь представники УМВС, прокуратури,
управління праці та соціального захисту, обласного наркологічного диспансеру та ін . У роботі "круглого столу" в режимі online взяли участь викладачі
та студенти юридичного факультету Кемеровського торгово-економічного
інституту.
За підсумками конференції підготовлені відповідні рекомендації.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику "Кримінологічні
дослідження. Випуск 7".
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