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МЕТАРІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОРІВНЯЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
У статті автор досліджує сучасний стан, переваги та недоліки метарівневого підходу до порівняльно-

кримінологічних досліджень.  
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Постановка проблеми. Здійснюючи порів-

няльно-кримінологічні дослідження, кримінологи 
використовують не один методологічний підхід. 
Одним з основних є так званий метарівневий під-
хід, при якому в якості одиниці аналізу використо-
вується країна. Враховуючи необхідність удоско-
налення методологічного апарату порівняльної 
кримінології, актуальності набуває питання визна-
чення переваг та недоліків метарівневого підходу 
до порівняльно-кримінологічних досліджень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід констатувати недостатню увагу питанням 
методології порівняльно-кримінологічних дослі-
джень у вітчизняній науковій літературі. Краща 
ситуація спостерігається в зарубіжній (G.J. 
Howard, G. Newman, W.A. Pridemore [24, 25]). 
Однак, їх кількість та фрагментарний характер, 
на нашу думку, не задовольняє потреби сучасної 
порівняльної кримінології. 

У зв’язку з цим автор проставив за мету 
статті дослідити метарівневий підхід до порів-
няльно-кримінологічних досліджень, що обумо-
вило виконання таких завдань: 1) надати харак-
теристику його сучасного стану; визначити 2) 
його переваги; та 3) недоліки.   

Виклад основного матеріалу. Порівня-
льна кримінологія, на думку G.J. Howard та G. 
Newman, покликана, крім дослідження пошире-
ності, структури злочинності в різних країнах та 
опису різних культур та «субкультур», включаю-
чи їх зв'язок зі злочинністю, здійснювати пере-
вірку традиційних теорій причин злочинності 
на міжнародному рівні [24, р. 8].  

Не вдаючись до перерахунку кількості іс-
нуючих на сьогодні теорій причин злочинності в 
світі, підкреслимо, що кожна з них гідна уваги з 
боку кримінологів, а їх висвітлення, аналіз та 
критика здійснюються кримінологами постійно 
[2, с. 122-127; 11; 14; 16; 22; 23; 30; 54; 55]. Така 

увага обумовлена, на наше переконання, тим, що 
кожна з цих теорій обґрунтовує вплив певного 
явища на злочинність, виділяючи таким чином 
причину злочинності.  

Як відомо, результати досліджень стають 
надбанням науки тільки після того, як вони 
пройшли різні форми апробації, серед яких зага-
льними Є.В.Тяглова виділяє доповіді на конфе-
ренціях, кваліфіковані захисти, наукові дискусії, 
публікації [4, с. 103]. Однак, з позицій порівня-
льної кримінології, на нашу думку, approbatio 
теорії причин злочинності можливе в разі дове-
дення впливу явища такої теорії на злочинність 
незалежно в окремих країнах (в країнах, де існує 
така причина злочинності, що виділена теорією). 
Представляється, що в разі позитивної 
approbatio теорії причин злочинності в краї-
нах, які підлягають дослідженню, буде дове-
дено її право на існування. 

Отже, як бачимо, перевірка теорії причин 
злочинності може здійснюватись на рівні окре-
мих країн. Тому мова тут може йти про викори-
стання «метарівневого підходу» («metalevel 
approach») – підходу, який застосовується до 
дослідження, в якому країна використовується 
як одиниця аналізу. Його ж метою є кількісне 
порівняння на рівні декількох країн злочиннос-
ті, стан якої є результатом впливу на неї причи-
ни злочинності, що висувається теорією.  

Оскільки приклади цього виду порівняль-
ного аналізу несуть кількісний характер, з засто-
суванням статистичних методів з метою перевір-
ки кримінологічних теорій та досліджень спів-
відношення рівнів злочинності на міжнаціональ-
ному рівні, такий порівняльний аналіз, на думку  
G.J. Howard, G. Newman та W.A. Pridemore, на-
бирає, зазвичай, форми багатомірного регресій-
ного аналізу [25, р. 165] – аналізу зв’язку як за-
лежності (впливу). І тут мимоволі згадуються 
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слова А.П.Закалюка про те, що «в удосконаленні 
методичного забезпечення кримінології необхід-
но розширити взаємодію з іншими науками, на-
самперед … математикою…» [2, с. 119]. Аналі-
зуючи думку американських кримінологів, відмі-
тимо, що при такому аналізі (регресійному) одна 
з ознак (результуюча) залежить від іншої неза-
лежної (факторна), хоча не завжди можна одноз-
начно стверджувати, яка ознака є залежною. І 
хоча такий аналіз спрямований на виявлення на-
явності взаємозв’язку між ознаками, визначення 
його форми, потужності і напряму, за допомогою 
такого аналізу не уяснюється істотний зв'язок (на 
відміну від кореляційного аналізу), а здійснюєть-
ся пошук моделі цього зв’язку, вираженої у фун-
кції регресії [1; 18].  

Використовуючи знання в області матема-
тики, зазначимо, що відмінність багаторівневого 
(багатофакторного) регресійного аналізу від пар-
ного (однофакторного) регресійного аналізу по-
лягає у тому, що перший застосовується до ви-
падків, коли залежна змінна пов’язана з більш 
ніж однієї незалежною змінною [3, с. 31, 149].  

При порівняльно-кримінологічному бага-
торівневому (багато факторному) аналізі  вини-
кають дві проблеми: 1) при оцінці впливу даної 
незалежної змінної на залежну змінну доводить-
ся розв’язувати проблему розмежування її впли-
ву та впливу інших незалежних змінних; 2) про-
блема визначення кількості змінних, що вклю-
чаються до моделі впливу. 

І якщо при застосуванні метарівневого під-
ходу до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень проблеми у визначенні кількості залежних 
змінних відсутні – існує одна залежна змінна – 
злочинність (і окремо за видами злочинності), то 
у визначенні кількості незалежних змінних такі 
проблеми спостерігаються.  

Сучасний стан метарівневого підходу. 
Нами проведено аналіз публікацій за останні 10 
років у провідних кримінологічних та соціологі-
чних виданнях світу Annals of Epidemiology, The 
British Journal of Criminology; Crime, Law and 
Social Change; Criminal Justice and Behavior; 
Criminal Justice Policy Review; European Journal 
of Criminology; Homicide Studies; Journal of 
Contemporary Criminal Justice; Journal of 
Quantitative Criminology; International Criminal 
Justice Review; International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology; Population 
& Environment; Sociological Forum; Violence in 
Europe на предмет виявлення їх авторами зв’язку 
між певними явищами та злочинністю, криміналь-
ною віктимізацією, майновою злочинністю, наси-

льницькою злочинністю, умисними вбивствами 
при проведенні крос-національних кримінологіч-
них досліджень (на рівні декількох країн).  

Такий аналіз дозволяє стверджувати, що на 
сучасному етапі за допомоги метарівневого підхо-
ду кримінологи провели дослідження впливу на:  

1) стан злочинності -  культури (David 
Garland) [21], безробіття (Cezary A. Kapuscinski, 
John Braithwaite, Bruce Chapman, Steven D. Levitt) 
[28], враховуючи навіть стать безробітних 
(Ngaire Naffine, Fay Gale) [35], рівня розвитку 
країни (John A. Arthur, Otwin Marenin) [5], втрати 
легітимності [31] ключових інститутів (Freddy 
Crespo) [15], стану соціального забезпечення в 
державі (Joanne Savage, Richard R. Bennett, Mona 
Danner) [47], економічного «стресу» (Jerome L. 
Neapolitan) [36]; гіперактивності окремих груп 
населення (Jukka Savolainen, Tuula M. Hurtig, 
Hanna E. Ebeling, Irma K. Moilanen, Lorine A. 
Hughes,  Anja M. Taanila) [49]; впливу ставлення 
до праці, батьківських та шлюбних відносин 
(Jukka Savolainen) [50], сусідських відносин 
(Dietrich Oberwittler) [41], ризикованого способу 
життя (стосується злочинності неповнолітніх) 
(Taryn Ann Galloway, Torbjørn Skardhamar) [20]; 
міцності сімейних стосунків, яка характеризуєть-
ся наявністю близькості у відносинах, підтрим-
кою та контролем (Alexander T. Vazsonyi, Lara M. 
Belliston) [56], рівня моральності та самоконтро-
лю громадян (Robert Svensson, Lieven Pauwels, 
Frank M. Weerman) [53]; 

2) стан кримінальної віктимізації – при-
роди взаємовідносин жертви та злочинця (Steven 
F. Messner, Jukka Savolainen) [34], рівня стандар-
тів життя різних соціальних груп (Anders 
Nilsson, Felipe Estrada) [40]. 

3) стан майнової злочинності – рівня со-
ціальної забезпеченості населення (Melissa W. 
Burek) [12], соціальної та ресурсної дезорганіза-
ції (Johan van. Wilsem) [57], рівня розвитку краї-
ни (Jerry Neapolitan) [39], рівня насильства 
(Rachel E. Stein) [52]. 

 4) стан насильницької злочинності – ге-
ндерної нерівності (Roy L. Austin, Young S. Kim) 
[6], соціальної та ресурсної дезорганізації (Johan 
van. Wilsem) [57], процесу демократизації 
(Susanne Karstedt) [29], расової приналежності 
населення та рівня його доходів (J. Philippe 
Rushton, Glayde Whitney) [46], насильства та аг-
ресії в засобах масової інформації (Joanne 
Savage, Christina Yancey) [48]. 

5) стан умисних вбивств –  рівня розвитку 
держави (Jerome L. Neapolitan) [37]; стану соціа-
льної структури суспільства (William Alex 
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Pridemore, Carol L.S. Trent) [43]; економічної не-
рівності населення (Mitchell B. Chamlin,  John K. 
Cochran) [13], включаючи вікову категорію 
суб’єктів вбивств (David Jacobs, Amber M. 
Richardson) [27], нерівності їх доходів (Steven F. 
Messner, Lawrence E. Raffalovich, Peter Shrock) 
[33]; рівня соціальної забезпеченості населення 
(John L. Worrall) [58]; стану розвитку освіти (Roy 
L. Austin, Young S. Kim) [7];  кількості вогнепа-
льної зброї, що перебуває у володінні населення 
(Richard Rosenfeld, Eric Baumer, Steven F. 
Messner) [44]; ступеня соціальної нерівності в 
маленьких, не індустріалізованих країнах, зале-
жно від їх політичної та військової організації 
(Richard Rosenfeld, Steven F. Messner) [45]; рівня 
модернізації держави та самоконтролю її насе-
лення (Manuel Eisner) [19]; морального індивіду-
алізму (W.S. Wilson Huang) [26]; національних 
особливостей структурних та демографічних ха-
рактеристик (Jerome L. Neapolitan [38], Jane B. 
Sprott, Carla Cesaroni) [51]; поведінки, поєднаної 
із вживанням алкоголю, рівня та культури вжи-
вання спиртних напоїв в країні (Robert Nash 
Parker) [42]; структури населення, економічних 
та соціальних змінних, високого рівня соціальної 
допомоги населенню (James DeFronzo, Lance 
Hannon) [17]; декоммерціалізації (Candice 
Batton,  Gary Jensen) [8]; рівня сімейних розлу-
чень (Mark Beaulieu,  Steven F. Messner) [9]. 

Повторимось – аналізу піддавались публі-
кації тільки за останні 10 років. І, чесно кажучи, 
кількість досліджень, виданих раніше, не менша. 
Слід визнати, що це найбільш загальна категорія 
емпіричних досліджень, які проведені на міжна-
ціональному рівні. Крім того, слід відмітити зро-
стаючу доступність, надійність та достовірність 
даних, які використовуються при проведенні до-
сліджень, які набувають більшої популярності, і 
в той же час стають більш складними.  

Переваги та недоліки цього методологічно-
го підходу широко обговорюються у порівняль-
но-кримінологічній науковій літературі [25, 
р.167], але спробуємо їх конкретизувати.  

Переваги метарівневого методологічно-
го підходу. 

1. Здійснюючи порівняльно-кримінологіч-
не дослідження з використанням даного підходу, 
ми, безумовно, здійснюємо кількісне порівняння 
злочинності декількох країн. Інформація про 
стан злочинності у кількісному параметрі та інша 
пояснювальна інформація, нажаль, не всіх країн 
(особливо слабо економічно розвинених) є дос-
тупною для дослідників. Однак, з кожним роком 
така інформація стає більш доступною.  

2. Протиставляючи кількісні дані про стан 
злочинності в країнах, які досліджуються, вида-
ється можливим робити висновки про їх співвід-
ношення на міжнаціональному рівні. 

3. Узагальнивши кількісну інформацію про 
стан злочинності в країнах, які досліджуються, 
видається можливим отримати уявлення про те-
нденції злочинності, її видів у світі або на тери-
торії певної географічної зони, яку ці країни 
складають. 

4. Здійснюється перевірка теорії причин 
злочинності на наявність зв’язку причини, що 
висувається теорією, та наслідком – відповідним 
станом злочинності. 

5. Здійснюючи порівняльно-кримінологіч-
не дослідження з використанням даного підходу, 
ми, безумовно, отримуємо його результат.  Спів-
ставлення і аналіз результатів багатьох таких по-
рівняльно-кримінологічних досліджень дозволяє 
робити висновки про більшу ймовірність тієї чи 
іншої теорії причин злочинності. 

6. А здійснюючи багатофакторний кримі-
нологічний аналіз, видається можливим робити 
висновки про характер впливу тієї чи іншої при-
чини на злочинність.  

7. Остаточна перевірка одних теорій при-
чин злочинності надає можливість (або не зали-
шає вибору) здійснювати перевірку інших теорій 
та пошук нових, надалі поповнюючи теоретичну 
базу кримінології.   

Відмічаючи переваги метарівневого мето-
дологічного підходу, вважаємо за потрібне ви-
словити позицію, що такий методологічний 
підхід не позбавлений недоліків. 

1. В результаті проведення таких порівняль-
но-кримінологічних досліджень відбувається їх 
узагальнення на досить високому рівні. Оскільки 
метою є  визначення зв’язку причини злочинності, 
що висувається теорією, та самою злочинністю, 
поза увагою (через неможливість) кримінологів в 
такому дослідженні залишаються відмінності в 
станах злочинності досліджуваних країн.  

2. Це саме стосується і їх безпосередніх 
причин в самій країні. 

3. Цей недолік можна, на нашу думку, ви-
знати загальним для всіх підходів порівняльно-
кримінологічних досліджень. Мова йде про від-
повідність дійсності даних і про стан злочиннос-
ті, і про її причину (причини). Так, в переважаю-
чій більшості випадків, джерелом інформації про 
стан злочинності та її причину (причини) є дер-
жавні органи влади, які збирають, узагальнюють 
та зберігають таку інформації для своїх цілей. 
Цілі кримінологів, нажаль ними не враховують-
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ся. Крім того, ці цілі далекі від наукових, а є 
більш управлінськими. Тому, використання за-
значеної «вторинної» інформації кримінологами 
набирає формули: «що посієш, то й пожнеш».    

4. Такими, що відповідають дійсності мож-
на визнати і деякі елементи: географічне розта-
шування, конституційний лад, система органів 
кримінальної юстиції, рівень розвитку економі-
ки, освіти, культури, релігії, політики, законо-
давства, сімейних відносин, виховання та ін. Од-
нак, якщо мова про географічне розташування, 
конституційний лад може і не йти, то дискусій-
ним і гострим залишається питання про критерії 
оцінки рівня розвитку, наприклад, культури, або 
інших вищевказаних елементів.   

5. Дослідження обмежуються лише колом 
країн, які інформаційно представлені, що обумо-
влює більшу увагу на дослідження стану та стру-
ктури злочинності в окремій країні та роботу її 
органів кримінальної юстиції. 

Дослідження сучасного стану метарівнево-
го підходу до порівняльно-кримінологічних дос-
ліджень в світі, дозволило нам прийти до таких 
висновків.  

1. Представляється, що проаналізований 
підхід до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень має право на існування. Сучасний стан 
його використання дає можливість надати йому 
характеристику як такому, що активно розвива-
ється і застосовується. 

2. Проведення порівняльно-кримінологіч-
них досліджень із застосуванням даного підходу 
є основним способом approbatio теорії причин 
злочинності.  

3. Недоліки даного методологічного підходу, 
визначені автором в цій статті, доводять, що він не 
є універсальним і тому не повинен бути єдиним. 
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