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Використання математичних методів в різних сферах діяльності
людини, наприклад, в суспільних науках, зокрема і в кримінології, є
досить актуальним. Застосування цих методів здатне забезпечити
вирішення цілої низки завдань у сфері запобігання злочинності. Зокрема
фахівці відмічають, що своєчасне попередження та прогнозування
злочинної діяльності, може здійснюватися на основі статистичного та
математичного вивчення тенденцій і закономірностей злочинності. Хоча
і звертають при цьому вагу на те, що прогнозування - найбільш складний
вид діяльності в системі кримінологічних досліджень [1].

Наведене вказує на необхідність висвітлення та дослідження питань
вибору найбільш прийнятних математичних методів аналізу та
прогнозування злочинності, а також подальшого удосконалення
математичного апарату, який використовується при цьому. В тезах
наукової доповіді основна увага буде приділена питанню застосування
методу регресивного аналізу у кримінологічних дослідженнях.

Як вказується у фаховій літературі, відповідно до ступеня
формалізації, методи прогнозування поділяються на інтуїтивні (доцільно
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використовувати в ситуаціях, коли відсутня можливість врахування
впливу численних факторів на об’єкт прогнозування внаслідок його
значної складності або неможливості опису за допомогою математичного
інструментарію) та формалізовані (дозволяють сформувати математичну
залежність, яка може слугувати прогнозною моделлю, що надає
можливість обчислити майбутні значення стану об’єкта, що
досліджується) [2]. Кожна із вказаних груп методів дозволяє
досліджувати об’єкти із певними характеристиками та отримати
конкретно визначені результати в наслідок їх застосування.

Слід вказати, що злочинність як соціальне явище формується під
впливом не одного, а багатьох факторів (показників). І для здійснення
прогнозування злочинної діяльності найбільш ефективним видається
застосування методу побудови моделі, яка б враховувала численні
зв’язки такого типу. Побудова моделі такого зв’язку має назву
багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. І у
кримінологічному прогнозуванні застосування математичних методів,
наприклад методу множинної регресії як методу моделювання
злочинності є досить затребуваним.

Так, у роботі [3] за допомогою факторного та кореляційного аналізу
був проведений аналіз факторів, що впливають на рівень злочинності у
Німеччині, Росії, США та Японії. М. Барановський у [4] за допомогою
множинної регресійної моделі вивчав вплив певних факторів на
регіональні особливості злочинності. Вплив середньомісячної заробітної
плати, число зайнятих і безробітних людей, а також загальної кількість
населення в Україні на рівень злочинності в Україні розглянуто у [5].
О. О. Бубякіна досліджує вплив соціальних і економічних показників на
рівень злочинності в Республіці Саха (Якутія) [6] .

Таким чином, застосування математичних методів, зокрема
регресійного аналізу, хоча і є обмежене, що зумовлене, на думку
К. В. Юртаєвої, складністю об’єкта прогнозування, відсутністю для
побудови моделей достовірної інформації про розвиток соціальних
процесів у часі, хоча б за кілька десятиліть [7], але є досить потужним
апаратом для виявлення факторів, що впливають на рівень злочинності.
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