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Постановка проблеми. На сьогодні, серед 
існуючих методологічних підходів до порівняль-
но-кримінологічних досліджень виділяють «бі-
нарний» підхід, за допомогою якого проводиться 
порівняння рівнів злочинності (окремих її видів), 
кримінальної віктимізації і призонізації, явищ, 
що мають безпосереднє відношення до злочин-
ності і результати експерименту, з метою вияв-
лення в них спільного й особливого, на рівні 
двох країн з схожими контекстуальними особли-
востями [6, c.88]. Однак, бажання кожного дос-
лідника – охопити більше країн для порівняння. 
Це підштовхує його до пошуку нових «ідентич-
ностей» для країн, який приводить до формуван-
ня дослідником груп країн, що представляють 
собою крупні індивідуальні територіальні оди-
ниці (наприклад, природні, економічні, політичні 
тощо), які володіють деякою цілісністю, взаємо-
пов'язаністю складових її елементів.  

Такими групами можуть бути регіони, до 
складу яких входять країни з такими «ідентично-
стями». А методологічним підходом, при якому 
можливим є порівняння рівнів злочинності, кри-
мінальної віктимізації, призонізації населення та 
явищ, що мають безпосереднє відношення до 
злочинності, серед таких країн – «регіональ-
ний» підхід, сутність, стан і можливості якого 
потребують розкриття.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід констатувати недостатню увагу досліджен-
ню «регіонального» підходу до порівняльно-
кримінологічних досліджень як у вітчизняній так 
і зарубіжній науковій літературі. Наведене і обу-
мовило мету статті - дослідити «регіональний» 
підхід до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень і виконати такі завдання: 1) розкрити 
суть «регіонального» підходу; 2) надати характе-
ристику сучасному стану його застосування; та 
3) розкрити можливості при його застосуванні.   

Виклад основного матеріалу. Враховую-
чи те, що «регіональний» підхід – це методологі-
чний підхід, який застосовується до порівняльно-
кримінологічних досліджень щодо країн, які 
входять до складу певного регіону, на нашу дум-
ку, слід визначитись із його основною складовою 
- визначитись, а що таке регіон, що він собою 
представляє.  

Слово регіон походить від латинсько-
го regio, що означає країна, область. Зазвичай, 
регіоном вважається крупна індивідуальна тери-
торіальна одиниця (наприклад, природна, еконо-
мічна, політична тощо), дещо відмінна від існу-
ючого політичного або адміністративного поді-
лу. Болгарський вчений Емануіл Коларов, дослі-
дивши регіон як географічне, економічне, соціо-
логічне, культурологічне, політичне поняття та 
його територіальні характеристики, відмічає, що 
у поняття «регіон» вкладається різний зміст, за-
лежно від критеріїв, які використовуються при 
його визначенні [3, с. 9].  

Так, за допомогою географічного критерію, 
який використовується Організацією Об’єднаних 
Націй, світ поділяється на такі регіони (з пода-
льшим виділенням менших за розмірами регіо-
нів): A) Азія: 1) Центральна Азія (Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбе-
кистан); 2) Східна Азія (Китай (Гонк-Конг, Ма-
као), Демократична Республіка Корея, Японія, 
Монголія, Республіка Корея); 3) Південна Азія 
(Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Іран, Ма-
льдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка); 4) Пів-
денно-Східна Азія (Бруней Дарусалам, Камбо-
джія, Індонезія, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіп-
піни, Сингапур, Таїланд, Східний Тимор, 
В’єтнам); 5) Західна Азія (Арменія, Азербай-
джан, Бахрейн, Кіпр, Грузія, Ірак, Ізраїль, Йор-
данія, Кувейт, Ліван, Палестина, Оман, Катар, 
Саудівська Аравія, Сирія, Турція, Об’єднані 
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Арабські Емірати, Йємен); B) Африка: 1) Півні-
чна Африка (Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, 
Судан, Туніс, Західна Сахара); 2) Західна Афри-
ка (Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, 
Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Ліберія, 
Мавританія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьє-
ра-Леоне, Того); 3) Центральна Африка (Анго-
ла, Габон, Камерун, Демократична Республіка 
Конго, Республіка Конго, Сан-Томе і Прінсіпі, 
Центральноафриканська республіка, Чад, Еква-
торіальна Гвінея); 4) Східна Африка (Бурунді, 
Джібуті, Кенія, Коморські острови, Мадагаскар, 
Маврикій, Мозамбік, Реюньйон, Руанда, Сей-
шельські острови, Сомалі, Уганда, Еритрея, Ефі-
опія, Малаві, Танзанія, Замбія, Зімбабве); 5) Пів-
денна Африка (Ботсвана, Лесото, Намібія, ПАР, 
Свазіленд); С) Америка: 1) Латинська Амери-
ка і Кариби (Кариби, Ангілья, Антигуа і Барбу-
да, Аруба, Багами, Барбадос, Гваделупа, Доміні-
ка, Мартиніка, Гренада, Сент-Вінсент і Гренади-
ни, Сент-Люсія, Нідерландські Карибські остро-
ви, Британські Віргінські острови, Кайманові 
острови, Куба, Кюрасао, Домініканська респуб-
ліка, Гаїті, Ямайка, Монтсеррат, Пуерто-Рико, 
Сен-Бартелемі, Сент-Кіттс і Невіс, Сен-Мартен, 
Трінідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Аме-
риканські Віргінські острови); 2) Центральна 
Америка (Беліз, Коста-Ріка, Ель Сальвадор, Гва-
темала, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама); 
3) Південна Америка (Аргентина, Болівія, Бра-
зилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Фолклендські 
острови, Французька Гвіана, Гайана, Парагвай, 
Перу, Сурінам, Уругвай, Венесуела); 4) Північна 
Америка (Канада, Сполучені Штати Америки, 
Бермудські острови, Гренландія, Сен П’єр і Мі-
келон); D) Європа: 1) Західна Європа (Австрія, 
Бельгія, Німеччина, Франція, Ліхтенштейн, Мо-
нако, Нідерланди, Швейцарія); 2) Північна Єв-
ропа (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Ірлан-
дія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Об’єднане 
Королівство Великої Британії і Північної Ірлан-
дії, Аландські острови, Фарерські острови); 3) 
Південна Європа (Андорра, Боснія і Герцегови-
на, Хорватія, Гібралтар, Греція, Італія, Мальта, 
Чорногорія, Португалія, Сан Маріно, Сербія, 
Словенія, Іспанія, Македонія); 4) Східна Європа 
(Білорусь, Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, 
Молдова, Румунія, Російська Федерація, Слова-
ків, Україна); E) Океанія: 1) Австралія і Нова 
Зеландія (Австралія, Нова Зеландія, острів Нор-
фолк); 2) Меланезія (Фіджі, Нова Каледонія, 
Папуа Нова Гвінея, Соломонові острови, Вануа-
ту); 3) Мікронезія (Гуам, Кірібаті, Маршалови 
острови, Мікронезія, Науру, Північні Маріанські 

острови); 4) Полінезія(Американське Самоа, Ос-
трови Кука, Французька Полінезія, Ніуе, Піт-
керн, Самоа, Токелау, Тонга, Туялу, Острови 
Уолліс і Футуна) [24]. 

На нашу думку, спірним видається те, що у 
всіх країн, які віднесені до відповідного регіону, 
як запропоновано вище, є ідентичне усвідомлен-
ня суспільних регіональних інтересів, всі вони 
володіють ідентичними правами і фінансовими 
ресурсами, мають ідентичне соціоекономічне, 
політичне і культурне середовище, за допомогою 
яких такі держави «конструюють» регіон як по-
літичний, соціальний та інституціональний прос-
тір. Спірним також виглядає те, що деякі наведе-
ні регіони представляють собою певну єдність, 
яка обумовлена певною структурою, внутрішні-
ми зв’язками, загальними спрямуваннями, інте-
ресами, цілями і цінностями.  

Кожна країна має свій власний економіч-
ний досвід, який пов'язаний з економічним дос-
відом інших країн і саме цей зв'язок виступає 
основою для формування економічного інтересу 
країни. Коли такий інтерес стає спільним для кі-
лькох країн, відбувається усвідомлення суспі-
льних регіональних інтересів – «важливого ат-
рибуту регіону» [2, с. 22]. Так, економіка може 
бути впливовим фактором об’єднання держав в 
інтернаціональні або мультинаціональні регіони 
(наприклад, Baltic Sea Region або Black Sea 
Region). Однак, не тільки економіка і наявність 
значних фінансових ресурсів є фактором 
об’єднання держав в регіони, але і володіння 
значними правами і участь в угодах про транско-
рдонне співробітництво (наприклад, «Carpathian 
Euroregion», «Danube Region», «Adriatic», 
«Euroregio Bayerischer Wald-
Böhmerwald/Sumava», «Belasi-ca», «Dobrava», 
«Elbe-Labe», «Meuse-Rhin», «Pomerania», 
«Silesia», «Tatras», «TriRhena», «West Pannonia»).  

На нашу думку, поняття регіону не тільки 
географічне чи економічне, а й синтетичне (Аnn 
R. Markusen), згідно якого регіон - «… історично 
еволюціонуюче компактне територіальне співто-
вариство, яке містить в собі фізичний зміст, со-
ціоекономічне, політичне і культурне середови-
ще, а також просторову структуру, відмінну від 
інших регіонів і територіальних одиниць, таких 
як місто або нація» [19]. При такому підході, як 
відмічає M. Keating, саме регіональні ідентично-
сті розглядаються як своєрідний ключ до конс-
труювання регіону як політичного, соціального 
та інституціонального простору [18, р.5]. А.П. 
Клємєшев доповнює, що тут мова йде про розг-
ляд регіону як певної єдності, обумовленої його 
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структурою, внутрішніми зв’язками: «З позицій 
соціальних зв’язків, в якості істотного зв’язую-
чого ланцюга між людьми і регіоном розгляда-
ється почуття місця. На основі поєднання фізи-
чних і соціальних характеристик регіону, його 
історії формуються психологічні узи, які визна-
чають ідентичність населення конкретної тери-
торії. Концепція почуття місця передбачає, що 
люди, які населяють регіони, пережили певний 
колективний досвід, на основі якого формуються 
загальні спрямування, інтереси, цілі і цінності. З 
часом такий досвід трансформується в деяке су-
спільне єднання людей, які живуть в межах даної 
одиниці простору» [2, с. 25]. Тобто, регіон явля-
ється аналогом особливого «світу» з притаман-
ним тільки йому менталітетом, образом мислен-
ня, традиціями, світоглядом та світосприйняттям 
(А. Макаричев) [5, с 68-77]. 

Отже, визначаючи сутність «регіональ-
ного» підходу до порівняльно-кримінологіч-
них досліджень, зазначимо - це підхід, за допо-
могою якого можуть бути піддані порівнянню 1) 
рівень злочинності (окремих її видів); 2) явище, 
що має безпосереднє відношення до злочинності; 
3) результати кримінологічного експерименту; 4) 
рівень кримінальної віктимізації; 5) рівень при-
зонізації; але тільки серед країн, які входять 
до певного регіону – серед країн, яким влас-
тиві загальні спрямування, інтереси, цілі і 
цінності, менталітет, образ мислення, тради-
ції, світогляд та світосприйняття. 

Яким є стан «регіонального» підходу до 
порівняльно-кримінологічних досліджень? 

Порівняння рівнів злочинності (її видів). 
Яскравим прикладом застосування «регіонально-
го» підходу до порівняння рівнів злочинності 
країн, які входять до складу такого регіону є Єв-
ропейський Союз. Як відмічає Martin Killias, ін-
терес для нової об’єднаної Європи мати відомос-
ті про злочинність та кримінальне правосуддя з 
усіх країн Євросоюзу (на кшталт the American 
Sourcebook of Criminal Justice Statistics), не зва-
жаючи на проблеми порівнюваності правових 
систем, визначень злочинів та процедур збору 
даних про злочини в цих країнах, спонукав Єв-
ропейський комітет з проблем злочинності 
(European Committee on Crime Problems - CDPC) 
у 1993 році створити групу спеціалістів з дослі-
дження статистики та інших кількісних показни-
ків злочинності і системи кримінального право-
суддя «Trends in crime and criminal justice: 
statistics and other quantitative data on crime and 
criminal justice system», в яку увійшли: керівник 
групи - Martin Killias (Швейцарія), Gordon 

Barclay (ОК), Hanns von Hofer (Швеція), Imre 
Kertesz (Угорщина), Max Kommer (Нідерланди), 
Jörg-Martin Jehle (Німеччина), Chris Lewis (ОК), 
Pierre Tournier (Франція). Ця група спеціалістів у 
1995 році представила проект видання «European 
Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. 
Draft model» (далі – Європейський Збірник) [10], 
підготовленого з використанням даних 12 євро-
пейських країн за 1990 рік. На 45 сесії ради Єв-
ропи було засновано комітет з підготовки збіль-
шеної версії Європейського Збірника з викорис-
танням даних країн-членів, збільшивши його 
склад такими новими членами: Marcelo Aebi 
(Швейцарія), Andri Ahven (Естонія), Uberto Gatti 
(Італія), Zdenek Karabec (Чеська Республіка), 
Vlado Kambovski (Македонія), Alberto Laguia 
Arrazola (Іспанія) та Calliope Spinellis (Греція). У 
1997 році до роботи комітету приєднався Paul 
Smit (Нідерланди) та у 1998 році - Bruno 
Aubusson de Cavarlay (Франція). Результатом ро-
боти комітету стала публікація у 1999 році Євро-
пейського збірника «European Sourcebook of 
Crime and Criminal Justice Statistics» [11], в якому 
для аналізу були використані дані 36 європейсь-
ких країн за перод 1990-1996 років.  

Друге видання Європейського Збірника 
оновленим складом комітету (Cynthia Tavares, 
Beata Gruszczyñska, Vasilika Hysi, Kauko Aromaa) 
відбулось 2003 року, в якому були використані 
дані з 40 європейських країн за період 1995-2000 
роки [12]. Україну в якості національного корес-
пондента представляв А.П.Закалюк. Друге ви-
дання Європейського Збірника відбулось 2006 
року, в якому були використані дані лише 37 
країн за період тільки 2000-2003 років [13]. На 
цей раз Україну в якості національного кореспо-
ндента представляла О.Ю. Шостко [7], яка 2010 
року, разом з новими членами комітету 
Veronique Jaquier, Rannveig Þrisdottir, Stefan 
Harrendorf, Markku Heiskanen, стала співавтором 
четвертого видання Європейського Збірника, в 
якому використані дані з 42 країн за період 2003-
2007 років [14].  

Результатом роботи є надання відомостей 
(а також їх порівняння) про: 1) поліцію (інфор-
мація про вчинені злочини, підозрюваних, про 
співробітників поліції); 2) кримінальні переслі-
дування (інформація, яка накопичується на всіх 
етапах кримінального переслідування злочинців, 
таких як ініціювання та відмова від пересліду-
вання, передача справ до суду, винесення виро-
ків); 3) засудження; 4) виконання покарань (вклю-
чає відомості про кількість та потенціал установ, 
які виконують покарання, а також відомості про 
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виконання вироків, не пов’язаних з ізоляцією осо-
би від суспільства); 5) результати оглядів криміна-
льної віктимізації (кількість потерпілих осіб та по-
відомлень про злочини до поліції). 

Отже, на прикладі роботи над Європейсь-
ким збірником можна показати і те, як за допо-
могою «регіонального» підходу проводяться по-
рівняння рівнів призонізації та кримінальної 
віктимізації. 

Крім того, «… на території сучасної Євро-
пи існує ряд країн, для яких характерні своєрідні 
погляди на причини і способи боротьби зі зло-
чинністю, особливі кримінально-правові норми і 
специфічні форми реагування на вчинені злочи-
ни, які відрізняються від загальноєвропейських, 
але не являються національно-особливими, оскі-
льки притаманні декільком країнам одночасно» 
[1, с. 53]. Такими країнами є країни Скандинавії. 
Їх співпрацю у формуванні єдиної кримінальної 
політики і протидії злочинності розглянуто 
Hannu Takala [22]. Можливо, результатом цього є 
те, що рівень традиційних форм злочинності в 
Скандинавії набагато нижче від рівня таких 
форм злочинності в інших країнах (Hanns Von 
Hofer) [16]. Окремо проводяться порівняльні до-
слідження призонізації в скандинавських країнах 
(Н. Крісті) [4, с. 136-139]. 

Кардинально протилежна ситуація спосте-
рігається в такому регіоні світу як Латинська 
Америка. Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman і 
Norman Loayza провели дослідження з викорис-
танням даних про злочинність країн Латинської 
Америки і Карибського регіону з метою пояс-
нення детермінант рівня вбивств і роббері 
(robbery) [15, p. vii]. Caroline O. N. Moser і Cathy 
Mcllwaine встановили, що в країнах Латинської 
Америки, в якій процеси урбанізації є найшвид-
ші в світі та яскраво простежується зв'язок між 
соціальною ізоляцією, нерівністю і насильством, 
злочини, пов’язані з наркотиками, роббері, бан-
дитизм та внутрішньосімейне насильство деста-
білізують економіку країни, завдають шкоди її 
населенню та соціальним структурам [20]. Рівень 
завдання шкоди злочинами населенню настільки 
значний, що Латинська Америка вважається, за 
словами Susana Rotker і Katherine Goldman, най-
небезпечнішим регіоном світу на предмет кримі-
нальної насильницької віктимізації населення 
(кожна третя людина стає жертвою насильниць-
кого злочину, 15 з 100 тисяч стають жертвами 
вбивств, а всього – 140 тисяч щорічно) [21, p. 7-
8].  Robert L. Ayres також підкреслює, що зло-
чинність та насильство в останні роки стали сер-
йозними перешкодами для розвитку країн Ла-

тинської Америки [8, p. 1]. Такої ж думки й інші 
кримінологи і дослідники злочинності в Латинс-
кій Америці: Carlos Basombrío, Mayra Buvinic, 
Paul Chevigny, Laura Chinchilla, Mauricio Duce, H. 
Hugo Frühling, Heather A. Golding, Adriana Loche, 
Anthony P. Maingot, Andrew Morrison, Paulo de 
Mesquita Neto, Rogelio Pérez Perdomo, Michael 
Shifter, Catalina Smulovitz i Joseph S. Tulchin [9]. 

Gareth A. Jones і Dennis Rodgers переко-
нані, що кримінальне насильство, яке домінує на 
території латиноамериканського регіону, слід 
вважати критичною соціальною проблемою су-
часності в цьому регіоні. Небезпека також поля-
гає у тому, що суб’єкти насильницьких злочинів 
-  переважно молодь [17]. Rafael Di Tella, 
Sebastian Edwards і Ernesto Schargrodsky підкрес-
люють, що рівень злочинності в Латинській 
Америці є одним з найвищих в світі, в деяких 
країнах цього регіону він підвищився за останні 
20 років, ставши головною проблемою населення 
регіону. Однак, як зазначають вчені, незважаючи 
на наявність такої проблеми, в латиноамерикан-
ському регіоні відсутня систематичність у дослі-
дженні злочинності, а політика, спрямована на 
протидію їй, залишається неефективною [23, p. 
2]. 

Враховуючи наведене, виникає логічне запи-
тання, які можливості «регіонального» підходу 
до порівняльно-кримінологічних досліджень? 

У результаті аналізу порівняльно-кримі-
нологічних досліджень за допомогою «регіо-
нального» підходу можна зробити висновки 
про існуючий на даному історичному етапі: 1) 
рівень загальної злочинності в регіоні і домі-
нуючий в ньому її вид; 2) домінуюче яви-
ще/домінуючі явища в регіоні, яке/які 
має/мають безпосереднє відношення до зло-
чинності; 3) рівень кримінальної віктимізації 
в регіоні і домінуючий в ньому її вид; 4) рі-
вень призонізації в регіоні і домінуючий в 
ньому її вид; 5) питому вагу загальної злочин-
ності/виду злочинності в одній країні у зага-
льній кількості злочинів/злочинів виду, вчи-
нених у регіоні. 

Характеризуючи стан і можливості засто-
сування «регіонального» підходу до порівняль-
но-кримінологічних досліджень можна зробити 
декілька висновків. 

Висновок 1. Порівняльно-кримінологічні 
дослідження з застосуванням «регіонального» 
підходу проводяться. 

Висновок 2. Проводячи порівняльно-
кримінологічні дослідження щодо країн, які вхо-
дять до складу регіону, слід також враховувати, 
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що і в таких країнах розуміння злочинності діян-
ня різне. Це одна із основних причин різних кі-
лькісних показників злочинності в цих країнах. 
Тому порівняння тільки кількісних показників 
злочинності за допомогою «регіонального» під-
ходу, на нашу думку, не можна вважати прави-
льним. Хоча, як свідчить практика, при прове-
денні переважної більшості досліджень порів-
нюються саме кількісні показники.        

Висновок 3. Отже, при проведенні порів-
няльно-кримінологічних досліджень з допомо-
гою «регіонального» підходу повинні порівню-
ватись не тільки «кількісна», але й «якісна» ін-
формації про злочинність. У даному випадку, ре-
зультати таких порівняльно-кримінологічних дос-
ліджень будуть не тільки «кількісними», але й 
«якісними». Повторимось, це саме стосується кри-
мінальної віктимізації, призонізації населення та 
явищ, що мають відношення до злочинності. 

Проведення порівняльно-кримінологічних 
досліджень в різних регіонах світу за допомогою 
даного підходу надасть можливість отримати 
інформаційну базу, яка може бути використана 
для проведення порівняльно-кримінологічних 
досліджень щодо регіонів світу. Але, це вже 
справа підходу «міжрегіонального».  
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Summary 
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Аннотация 

Автор раскрывает сущность «регионального» подхода к сравнительно-криминологическим исс-
ледованиям как подхода, при помощи которого проводятся сравнительные исследования среди стран, 
которые входят в определенный регион. Автор также исследует современное состояние применения 
этого похода и возможности при его применении. 
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