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У статті автор обґрунтовує віднесення злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта порівняльної кримінології, необхідність отримання знань про злочинність в зарубіжних країнах для проведення порівняльних кримінологічних досліджень, кінцева мета яких - отримання більш глибоких і різносторонніх знань про причинну
базу злочинності та удосконалення протидії їй.
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Постановка проблеми. Істотним соціальним фактором, який впливає на розвиток порівняльних досліджень в цілому, є постійно зростаюча необхідність у координації діяльності держав у розв’язанні все більшого числа взаємоважливих проблем, в тому числі і такої гострої проблеми як злочинність, вивчення якої - прерогатива кримінології. Загострення проблеми злочинності змушує інтенсифікувати її наукові дослідження, що призводить до отримання та поширення більшої кількості їх результатів. Проте, на
сучасному етапі пріоритетним напрямом розвитку кримінології слід визнати не тільки
поширення кращих результатів наукових досліджень злочинності, але й обмін ними.
У зв'язку з цим кримінологами робиться
особливий акцент на порівняльних дослідженнях
[43, р.6], які виступають у якості важливих функцій - перевірка та розробка кримінологічних
понять і теоретичних положень, теорій у різних
політичних і соціальних умовах; вивчення злочинів, в тому числі й нових, які вчиняються в
інших країнах [38, р.6-7]; підвищення рівня обізнаності про схожість й відмінність практики
протидії злочинності в різних країнах, «запозичення того, чи принаймні пізнання того, що
зроблено в інших місцях» [39, р.291]. Слід відмітити, що цілі таких досліджень практичні і забезпечують перспективний розвиток порівняльної кримінології, чого не спостерігалося при застосуванні практики використання країн в якості
одиниці аналізу, оскільки пов'язана з такою
практикою проблема нестачі даних була однією з
найсерйозніших перешкод на шляху розвитку
порівняльної кримінології [38, р.6-8].
У зв’язку з цим, на сьогоднішній день актуальності набуває проблема забезпечення
доступним, і в той же час авторитетним, та

деталізованим резюме дослідження злочинності в окремо взятій країні. На думку спеціалістів, це мусить допомогти створити умови для
розвитку порівняльних досліджень злочинності
[42, р.14-15]. Отже, отримання достовірної інформації про стан злочинності в зарубіжних країнах є одним з важливих завдань порівняльної
кримінології, що дозволяє відносити таку злочинність до її об’єкта. У зв’язку з цим виникає
потреба в обґрунтуванні цього твердження.
Ступінь наукової розробки. Слід відмітити, що на пострадянському просторі дослідженню злочинності в зарубіжних країнах приділили
увагу Л.Л. Ананіан [1], Н.В. Анісімцев [2], Ю.М.
Аргунова [4], М.М. Афанасьєв, Н.Х. Ахмєтшин,
О.А.Бєлявская [5-8; 26], С.С. Бєляєв [9], Є.В. Буряков, О.Н. Вєдєрнікова [10-11], І.О. Воробйов
[12], Ю.А. Воронін, О.А. Герцензон, В.М. Гєворгян, Л.М.Гудошніков, Г.В.Дашков [14-15],
В.М.Єрьомін, Г.А. Злобін, О.М.Іванов [16],
С.М.Іншаков, В.Є. Квашис [17], В.К. Кльонов,
С.Р. Латипов, Ю.Б. Лєонтьєв, В.В. Лунєєв [23],
Ф.С. Махов, Б.А. Мєльцер [24], М.П.Мелешко, Е.
Мєльнікова, Р.І. Михєєв, М.О.Морозов [25], С.К.
Мукєраджі, Б.С. Нікіфоров, О.С. Нікіфоров, В.М.
Ніколайчик, В.А. Номоконов, А.А. Піонтковський, Ф.М. Решетніков [27-28], В.І. Савельєв, І.В.
Салтикова [29], І.С. Скіфський [30], Н.А. Стручков,
О.М. Сухарєнко, О.О.Тайбаков [32], Є.Г.Тарло,
І.Б.Тє, Е.М. Трубіцина [34], О.К. Фєдотов, О.Є. Чєчєтін, О.Шаповалова [36], М. Шаргородський, В.С.
Шикунов та багато інших вчених. Велика кількість
праць вказаних вчених, які присвячені дослідженню злочинності в зарубіжних країнах, свідчить про
актуальність їх проведення, отримання і в подальшому знань про злочинність.
У зв’язку з цим автор ставить за мету обґрунтувати віднесення злочинності в зарубіжних країнах
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до числа об’єктів порівняльної кримінології, а також
довести, що отримання знань про злочинність в зарубіжних країнах для проведення порівняльних кримінологічних досліджень є необхідним.
Виклад основного матеріалу. Злочинність
в її сучасних межах і формах представляє реальну загрозу безпеці будь-якої країни, засадам
держави та суспільства. Крім того, відбувається
«процес уніфікації, транснаціоналізації та інтернаціоналізації злочинності» [22, c.123]. Але, крім
її реальності як загрози, уніфікованості, транс- та
інтернаціоналізованості, можливим видається
підкреслити і її унікальність. Злочинність можна
вважати унікальним феноменом, підтримуючи
думку О.М. Костенка, оскільки «вона представляє собою крайнє вираження всіх інших правопорушень», а «успіхи у боротьбі зі злочинністю
можуть забезпечити успіхи з всіма правопорушеннями: конституційними, цивільними, адміністративними і т.п.». [18, c.22] Унікальність злочинності як феномена можна пояснити і тим, що
злочинність являється продуктом суспільства
(А.І. Долгова) [19, c.90] і як сукупності всіх видів
взаємодії та форм об’єднання людей (широке
розуміння), так і історично конкретного типу соціальної системи, певної форми соціальних відносин (вузьке розуміння), яка у порівнянні також
є унікальною. Більш того, унікальність суспільства, особлива політична організація влади якого
ототожнюється з державою, безпосередньо впливає на унікальність останньої.
Отже, можна зробити висновок, що будьяка держава і злочинність в ній унікальні, і це
зумовлюється унікальністю самого суспільства.
Слід доповнити, що являючись продуктом
суспільства, злочинність проникає в систему
економічних відносин, яка виникає і відтворюється в процесі матеріального виробництва, здійснюючи вплив на фактор, який визначає їх специфіку (спосіб виробництва, розподіл матеріальних благ в суспільств). Одночасно відбувається
процес проникнення злочинності в систему соціальних відносин – відносин між групами людей,
які займають різне становище в соціальній структурі суспільства. Нажаль, це не єдина система
відносин, яка підвладна проникненню злочинності, в яких приймають участь громадяни та їх
групи. На черзі – система політичних і правових
відносин, які виникають в суспільстві і відображають ставлення держави до своїх громадян та їх
груп, громадян до існуючої державної влади, а
також відносини між політичними групами (партіями) і політичними масовими рухами. Але найціннішою «здобиччю» злочинності, на нашу ду94

мку, є культура, наука, релігія, мораль, ідеологія,
мистецтво – системоутворюючі відносин між
людьми, які відображають духовно-моральне
життя суспільства.
Тому будучи продуктом суспільства,
злочинність системно «пожирає» його, проникаючи в його економічну, соціальну, політикоправову і духовно-моральну сфери. А враховуючи те, що остання визначається її пріоритетною
функцією як системи цінностей суспільства, можна сміливо зробити висновок, що злочинність
здійснює прямий вплив на розвиток суспільної свідомості та інтелектуально-моральний
потенціал суспільства. Цей факт підтверджує,
що злочинність, в силу такого впливу, володіє
власними специфічними характеристиками і
закономірностями як відносно самостійне цілісне явище [19, c.90]. Зазначене дозволяє зробити висновок про те, що злочинність, маючи в
наявності подібні характеристики, являється
проблемою суспільства і держави.
Приймаючи до уваги все вищенаведене,
слід відмітити, що в силу своєї проблемності для
будь-якого суспільства (держави), злочинність не
являється специфічною тільки для одного суспільства, а також для інших суспільств, які належать до однієї суспільної формації. В цьому й
полягає сутність загальної кримінологічної характеристики: «злочинність існує у всіх державах
світу, її мотивація всюди є схожою; ії рівень неухильно збільшується; темпи її приросту в декілька разів випереджають темпи приросту населення; в її структурі домінують посягання проти
власності, які збільшуються інтенсивніше, ніж
злочини про особистості; … і т.д. і т.п.» [22,
c.123]. Наведені характеристики повністю відповідають і характеристикам злочинності в Україні
[40, pp. 54, 57, 64]. Отже, злочинність є проблемою кожного суспільства і держави. А це
означає, що проблема злочинності є схожою проблемою, яка притаманна будь-якому суспільству
(державі). Свого часу, ще 1890 року Габріель
Тард у передмові до свого дослідження «Порівняльна злочинність» писав: «Всюди, у Франції та
за кордоном, а особливо в Італії, питання злочинності … - питання дня» [33, c.205]. Існування
проблеми злочинності породжує у суспільства
потреби у протидії їй. А, враховуючи, що проблема злочинності – схожа проблема для будьякого суспільства, то і потреба у протидії їй –
така ж схожа потреба. У зв’язку з цим, злочинність як суспільну проблему і протидію їй як суспільну потребу можна віднести до групи суспільних проблем і потреб, притаманних будь-
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якому сучасному суспільству, які виділяються в
сучасних державно-організованих суспільствах з
точки зору проблемного порівняння [31, c.30].
Повертаючись до питання про унікальність
злочинності, ми можемо і тут підкреслити, що
власні специфічні характеристики і закономірності розвитку злочинності в будь-якій державі унікальні, а це означає, що такі характеристики і закономірності розвитку містять відмінності від характеристик і закономірностей розвитку злочинності держави, яка являється основою
для порівняння. Пошук таких відмінностей – порівняння – порівняння характеристик і закономірностей розвитку в державах злочинності як
компонента кримінологічної системи. Таким чином, характеристики і закономірності злочинності у зарубіжних країнах виступають основою мікрокримінологічного порівняння.
З порівняльно-кримінологічної точки зору,
найбільш цікаві і важливі – випадки різного
розв’язання проблеми злочинності. В цьому випадку злочинність в зарубіжній країні виступає як tertium comparationis [31, c.26], що, у
свою чергу, дозволяє характеризувати порівняльні кримінологічні дослідження як функціональні (functional criminological researches). Це і
обумовлює необхідність отримання національними кримінологами, які здійснюють порівняльні
кримінологічні дослідження злочинності, знань
про злочинність в зарубіжних країнах. Цей висновок зроблений, виходячи з наявності залежності
порівняльної кримінології від досліджень злочинності в зарубіжних країнах, оскільки знання про
злочинність в зарубіжних країнах представляють собою «первинну матерію» [2, c.73] для порівняльних кримінологічних досліджень.
Знання про злочинність в зарубіжній країні
можна отримати тільки шляхом її «розуміння»
[35, c.76] через вивчення результатів її кримінологічного дослідження. До них можна віднести
знання про кількісно-якісні її характеристики в
динаміці (в тому числі і тенденції), просторовочасові особливості як її, так і її суспільної небезпеки, інші характеристики, які вказують на особливості її генезису й активності, основних напрямах, способах, прийомах і тактиках протидії.
Порівняння кількісних та якісних характеристик
злочинності в країнах, наприклад, найвищим та
найнижчим рівнями злочинності допомагає дослідити причини і розробити заходи протидії
злочинності [20, c.121; 21, c.597]. Це дозволяє
досягнути кінцевої мети порівняльного дослідження злочинності - отримання більш глибоких
і різносторонніх знань про причинну базу зло-

чинності і удосконалення протидії їй на основі
виділення й удосконалення основних прийнятних їй напрямів та заходів.
Висновок 1. Підводячи підсумки нашого дослідження злочинності в зарубіжних країнах як
об’єкта порівняльної кримінології, відмітимо, що у
зв’язку з активізацією порівняльних досліджень
в сфері кримінології, унікальністю кожної держави і злочинності в ній, вважаємо віднесення
злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта
порівняльної кримінології обгрунтованим.
Висновок 2. Приймаючи до уваги той
факт, що злочинність є проблемою кожного
суспільства і держави, вважаємо також необхідним отримання знань про злочинність в
зарубіжних країнах для проведення порівняльних кримінологічних досліджень, кінцевою
метою яких буде отримання більш глибоких і
різносторонніх знань про причинну базу злочинності та удосконалення протидії їй.
На наш погляд, вдалими є твердження
Ramsey Clark-а та В.В. Лунєєва про те, що злочинність відображає характер народу [37, p.15],
«оскільки в кожній країні існує така (за рівнем і
характером) злочинність, наскільки її народ схильний до самоконтролю в інтересах всього суспільства, наскільки він хоче себе контролювати,
наскільки він вміє себе контролювати, наскільки
ним усвідомлена діалектика свободи та необхідності» [22, c.123]. Так ще Еміль Дюркгейм у своїх дослідженнях звертав увагу на те, що поняття
злочину змінюється у часі і просторі залежно від
особливостей країни, змін у політиці, моралі,
звичаях і т.п. [41, p.41] Злочинність не тільки відображає характер народу, але і його культуру,
оскільки, як зазначає Я.І. Гілінський, «кожне суспільство має ту злочинність (види злочинів, їх
якісну своєрідність), яка відповідає культурі даного
суспільства, являється її елементом» [13, 47], і,
крім того, «культурно обумовлені не тільки характер та способи вчинення злочинів, але й заходи
соціального контролю, що застосовуються суспільством, включаючи покарання» [13, c.47].
Висновок 3. Знання про злочинність, яка
відображає характер і культуру народу, допоможуть пізнати й сам народ. Але у зв’язку з
цим виникає питання: а чи є тоді злочинність в
зарубіжних країнах об’єктом виключно порівняльної кримінології?
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S.I. Nezhurbida
Crime in Foreign Countries as Object of Comparative Criminology
Summary
In this paper the author justifies the attribution of crime to the object of comparative criminology, the
necessity of obtaining knowledge about the crime in foreign countries for comparative criminological research, with the ultimate goal - getting deeper and more versatile knowledge of the causal basis of crime and
improving counter it.
Key words: Crime, Criminology, Comparative Criminology, Object of Comparative Criminology,
Comparative Criminological Research.
С.И. Нежурбида
Преступность в зарубежных странах как объект сравнительной криминологии
Аннотация
Обосновывается отнесение преступности в зарубежных странах к объекту сравнительной криминологии, необходимость получения знаний о преступности в зарубежных странах для проведения сравнительных криминологических исследований, конечная цель которых – получение более глубоких и разносторонних знаний о причинной базе преступности и усовершенствования противодействия ей.
Ключевые слова: преступность, криминология, сравнительная криминология, объект сравнительной криминологии, сравнительное криминологическое исследование.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство.

97

