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Постановка проблеми. Кожний учений, 

починаючи досліджувати явище, намагається 
дати йому визначення, з якого би випливало ро-
зуміння місця цього явища серед інших явищ. 
Тож і в сучасних умовах активного розвитку 
кримінологічних досліджень необхідне осмис-
лення місця, ролі і значення порівняльної кримі-
нології. Отже, актуальним, на нашу думку, є ви-
значення місця порівняльної кримінології.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, 
що питанню місця порівняльної кримінології на 
сучасному етапі її розвитку вченими приділено 
недостатньо уваги. Це зумовило те, що автор пос-
тавив за мету статті – зробити спробу визначити 
місце порівняльної кримінології шляхом віднесен-
ня її до однієї з галузей/напрямів кримінології або 
визнання її самостійною наукою, що зумовило ви-
конання відповідних завдань. 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, 
що сучасна кримінологія потребує нових ідей, 
спрямованих на розширення наукового знання, 
та розробки ефективних заходів протидії зло-
чинності [7, с. 50]. У зв’язку з цим, сучасна кри-
мінологія «… здійснює спроби відповідати ха-
рактеру соціальних проблем» [6, с. 30] (виділе-
но автором – С.Н.).  

Так, одні вчені, наприклад, заявляють про 
необхідність розвитку нової кримінології – 
«натуралістичної» кримінології, яка «… може 
стати основою для модернізації протидії злочин-
ності, що має сприяти забезпеченню соціального 
прогресу…», місія якої «… полягає у подоланні 
кримінологічного позитивізму, що породжує во-
люнтаризм і утопізм у протидії злочинності» та 
сприянні «… розвитку практичних концепцій 
«кримінологічної безпеки», «кримінологічної 
глобалістики», «кримінологічного скринінгу 
(включаючи кримінологічну експертизу)», «ак-
тивної кримінальної юстиції», «політичної кри-
мінології», «корупційної активності громадян», 
«злочинного зловживання правом», «критеріїв 

законодавчої криміналізації і декриміналізації 
діянь» …» (О.М. Костенко) [14, с. 38].  

Інші вчені здійснюють активну розробку 
таких напрямів, як інституціональна криміно-
логія (В.М. Дрьомін), політична кримінологія 
(Д.А. Шестаков, П.А.Кабанов, А.Ф.Кулаков, 
Н.А.Зелінська, Н.Б.Бараєва, В.М.Бурлаков, 
В.В.Вандишев, Б.В.Волженкін, Ю.Н.Волков, 
Я.І.Гілінський, Г.Н.Горшенков, Г.Л.Касторский, 
Н.Крісті, С.Ф.Мілюков, Н.І.Пішикіна, В.П.Саль-
ніков, Ю.М.Шмідт), економічна кримінологія 
(В.М.Попович, Б.В.Волженкін, В.В.Колєсніков), 
сімейна кримінологія (Д.А.Шестаков), кримі-
нологія засобів масової інформації (В.М. Бур-
лаков, Г.Н. Горшенков, С.В. Максіна, Д.А. Шес-
таков), кримінопенологія (О.В. Старков), кри-
мінотеологія (О.В. Саков, Л.Д. Башкатов, 
Г.Л.Касторський), гендерна кримінологія (О.В. 
Купріянова), військова кримінологія (С.М. Ін-
шаков, В.Є. Емінов, М. Мацкевич), медична 
кримінологія (М.П. Клєймьонов), екологічна 
кримінологія (Б.Б. Тангієв, Г.М. Котов, Ю.Б. 
Лєсачкіна), електоральна кримінологія (П.А. 
Кабанов) та інші напрями [11; 10].  

На думку Л.Х. Кураєвої [12, с. 4], можли-
вість глибше зрозуміти процеси, характерні для 
сучасного суспільства в цілому і, зокрема, для 
країн з різними суспільними системами, зумов-
люють важливе місце, яке займає порівняльна 
кримінологія (анг. - Comparative Criminology, від 
лат. Comparatio – звірення, порівняння, зістав-
лення; Comparativus – порівняльний, заснований 
на співставленні). Однак, яке ж воно – важливе 
місце порівняльної кримінології? 

Хоч порівняльний метод добре розробле-
ний в праві [26] (в тому числі кримінальному [5; 
4; 9; 22]), однак, на думку В.В. Лунєєва, менше в 
кримінології [21, с. 291], що викликає здивуван-
ня, оскільки: “…порівняльні дослідження в кри-
мінології цілком можливі і мають добру перспе-
ктиву. Вони допомагають зближенню теоретич-
них позицій вчених різних країн у розкритті при-
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роди складних соціальних явищ, сприяють дося-
гненню корисних практичних результатів зі зло-
чинністю в кожній країні та сприяють укріплен-
ню міжнародного співробітництва вчених різних 
країн і континентів” [19, с. 78]. Хоча відхід від 
власне порівняльних і орієнтація на компаративі-
стські дослідження в останні роки властиві істо-
ричним, економічним, філологічним наукам [27, 
с. 15], така властивість спостерігається і відносно 
кримінології. Зумовлена вона необхідністю знати 
основні зарубіжні досягнення у вивченні кримі-
нологічних закономірностей, причинності, осо-
бистості злочинця, мотивації, протидії та інших 
проблем науки кримінології, «… які мають наці-
ональні особливості, за сутністю, несуть світо-
вий характер” [21, с. 13]. Пов’язано це і з тим, що 
відбувається активний процес інтеграції вітчиз-
няної кримінології у світову, що «… приводить 
до запозичення кримінологічних поглядів, ідей, 
теорій, методів пізнання і самих знань, отрима-
них дослідниками інших країн…» [10, с. 26]. 

Як такий порівняльний метод у криміноло-
гії не є якимось похідним. Тепер, на думку Г.Й. 
Шнайдера, це головний метод, тому що «… зло-
чинність і антисуспільна поведінка стали наразі 
соціопатологічними феноменами» [31, с. 33]. Саме 
тому Leslie Sebba вважає, що порівняльна кримі-
нологія – це не підпорядкована особлива сфера 
кримінології, у своїх пошуках вона завжди по-
винна бути цільною порівняльною наукою [37]. 
I.L. Barak-Glantz та E.H. Johnson визначають порів-
няльну кримінологію як вчення соціального фено-
мену злочинності з метою визначення відмітностей 
та схожостей у моделях злочинності [32], однак не 
зазначають якою є порівняльна кримінологія по 
відношенню до кримінології.  

G.Howard, I.Gregory I W.Pridemore, виділя-
ючи в якості цілей порівняльного дослідження: 
1) поширення теорій за межі культурних і націо-
нальних кордонів; 2) оцінку ефективності роботи 
національних систем кримінальної юстиції; 3) оці-
нку національної політики у сфері кримінальної 
юстиції; 4) координацію боротьби з транснаціона-
льною злочинністю; 5) забезпечення критичного 
аналізу і надання переваги глобальній боротьбі з 
явищами [34, с. 145-147]; вказують на те, порівня-
льна кримінологія вимагає більшого ніж порів-
няння [34, с. 142]. Kan Ueda досліджував злочин-
ність Японії в порівняльному плані (з США, Ве-
ликобританією, Францією, ФРН), але в рамках до-
слідження кримінології в Японії [29, с. 93-100]. Це 
можна пояснити орієнтацією автора на радянську 
кримінологію того часу [38]. Український кримі-
нолог О.М. Джужа та координатор проектів Скар-

мен центру Лестерського університету А. Бек ви-
світлили сучасний стан злочинності у зарубіжних 
країнах, концепції її детермінації та запобігання їй 
також у рамках кримінології [20, с. 207-230].  

Ю.М. Антонян узагалі не пише про порів-
няльну кримінологію, а пише про порівняльний 
метод у кримінології, який застосовується для 
порівняння кримінологічних шкіл і окремих тео-
рій, злочинності різних країн або однієї країни в 
різні часи в різних регіонах і т.д. [1, с. 27] Така ж 
позиція А.І. Долгової, яка пише про широке ви-
користання порівняльного методу, за допомогою 
якого порівнюється злочинність у різних держа-
вах, у різних регіонах держави, злочинність осіб 
різної статі, віку, соціального становища та ін., 
та що при цьому з’являється можливість отрима-
ти нові дані про причини злочинності, оскільки 
відмітності злочинності накладаються на відміт-
ності соціально-економічних та інших характе-
ристик держав, регіонів [16, с. 47]. 

В.М. Кудрявцев, навпаки, ще у 1978 році 
зайняв чітку позицію, що “порівняльна кримі-
нологія – не самостійна наука, а один з на-
прямів у дослідженні злочинності її причин та 
інших компонентів, які складають предмет кри-
мінологічної науки різних країн», відзначивши, 
що «фактично мова йде про те, що при вивченні 
всіх або деяких кримінологічних явищ, що спо-
стерігаються в одній країні, аналізуються відпо-
відні явища і процеси, що мають місце в інших 
країнах – зі схожою або істотно іншою соціаль-
но-економічною і політичною системою. Мета 
цього аналізу полягає в тому, щоб глибше зрозу-
міти процеси, характерні для сучасного суспільс-
тва в цілому і для країн з різними суспільними 
системами, розглянути і запропонувати з ураху-
ванням цього найбільш ефективні заходи боро-
тьби зі злочинністю, а також розвивати міжнаро-
дне співробітництво у сфері боротьби зі злочин-
ністю” [19, с.72]. Уже на той час, звертаючись до 
предмета порівняльних досліджень у сфері (об-
ласті) кримінології, В.М. Кудрявцев вважав за 
можливе назвати такі основні проблеми, які ви-
магають попереднього вивчення і розв’язання: 1) 
що розуміється під кримінологією в країнах, які 
проводять таке порівняльне дослідження (чи є 
передумови для дослідження взагалі)?; 2) що 
входить у зміст досліджуваного предмета – в да-
ному випадку у зміст кримінології?; 3) які вихід-
ні принципові положення, що визначають розви-
ток кримінологічної теорії, практики у відповід-
них країнах (з урахуванням істотних відмітнос-
тей не тільки в ідеології, але й в соціально-
економічних, політичних і визначених націона-
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льними особливостями умовах життя народів 
відповідних країн)?; 4) чи існує кримінологічне 
законодавство (законодавство про попередження 
злочинів) у відповідних країнах?; 5) окремі кримі-
нологічні проблеми, методи їх дослідження [19, с. 
72]. Крім того, В.М. Кудрявцев вважав за доцільне 
в рамках порівняльного правознавства вивчити такі 
питання: предмет “кримінологічного законодавст-
ва”; його обсяг у різних країнах; його співвідно-
шення з іншими галузями законодавства (з кримі-
нальним, адміністративним, пенітенціарним, про-
цесуальним); ефективність цього законодавства в 
попередженні злочинів; можливі побічні та латен-
тні результати правової регламентації діяльності з 
попередження злочинів [19, с. 76]. 

П.А. Кабанов, досліджуючи питання кри-
мінологічної таксономії, за методом дослідження 
основного предмета сучасної кримінології виді-
ляє порівняльну кримінологію як один серед ба-
гатьох її напрямів [10, с. 29].  В.В. Лунєєв, хоча і 
не відносить порівняльну кримінологію до «від-
носно самостійних розділів кримінології», але в 
той же час у праці «Курс світової та російської 
кримінології» дав визначення порівняльній кри-
мінології як галузі «… кримінологічної науки, 
яка вивчає світові, регіональні та специфічні на-
ціональні тенденції й інші характерні риси зло-
чинності, її причинної бази і заходи контролю, а 
також основні кримінологічні теорії про похо-
дження злочинності, її обгрунтованості і шляхи 
попередження” [21, с. 291]. Ідентичне визначення 
порівняльної кримінології раніше давалось у коле-
ктивній праці «Кримінологія» за редакцією В.В. 
Лунєєва та Н.Ф. Кузнєцової [17, с. 597], а ще рані-
ше – у колективній праці «Кримінологія» за редак-
цією Н.Ф. Кузнєцової та Г.М. Міньковського [18, с. 
484]. Авторами чітко зазначалося, що «зіставленню 
підлягають як фактичні показники злочинності і 
пов’язаних з нею явищ в різних країнах, регіонах і 
світі в цілому, так і теоретичні концепції», а «з на-
вчальною метою розглядаються основні аспекти 
предмета порівняльної кримінології: - порівняльна 
злочинність; - порівняльні теорії причин злочинно-
сті; - міжнародне співробітництво у боротьбі зі 
злочинністю» [18, с. 484; 17, с. 597].  

О.М. Вєдєрнікова у докторській дисертації 
«Теорія і практика боротьби зі злочинністю: бри-
танська кримінологічна модель» констатувала, 
що таке визначення порівняльної кримінології 
узгоджене з фундаментальними положеннями 
російської кримінологічної науки [3, с. 20-21]. 

Як бачимо, існують протилежні погляди 
вчених на місце порівняльної кримінології. При 
цьому зауважимо, що кримінологи на постра-

дянському просторі займають чітку позицію 
щодо визнання порівняльної кримінології роз-
ділом/напрямом самої кримінології. А західні 
кримінологи вважають/схильні вважати її са-
мостійною наукою. 

Крім того, підлягає з’ясуванню питання про те, 
а чи є вона (порівняльна) - «кримінологією»? 

Можна зрозуміти стурбованість А.П. Зака-
люка (навіть нейтральною позицією провідних 
російських та українських кримінологів), коли 
структурні елементи кримінологічних знань по-
чали «… іменувати «кримінологіями», оскільки: 
1) «винесення останніх на один рівень з наукою, 
науковою галуззю суперечить основам наукоз-
навства»; 2) «… нові кримінології» не мають са-
мостійного, відокремленого від загальної кримі-
нології предмета…», «… будь-яких окремих фу-
нкцій, методологій, наукових методів і засобів 
здобуття наукової інформації, які б відрізнялися 
за суттю від «єдиної» кримінології»; 3) «… іме-
нування вчень та теорій «кримінологіями» не 
додає нового наукового знання, яке б вимагало 
виокремлення його в самостійну наукову га-
лузь», а «піднесення результатів вивчення тієї чи 
іншої проблеми до рівня не лише слова в науці, а 
й до «нової» науки, очевидно, має задовольняти 
амбіції дослідника, проте вони ведуть до розми-
вання цілісної науки кримінології і лише шко-
дять їй» [8, с. 32].  

Відомий російський кримінолог В.В. Лунє-
єв хоча і не пише про неможливість використан-
ня терміна «кримінологія» (відносно структур-
них елементів кримінологічних знань), але, хара-
ктеризуючи їх, пише про них як про «відносно 
самостійні розділи кримінології» та їх «деяку 
автономність», коли вони є «... невід’ємною 
частиною цілісної кримінологічної науки» та 
відносить до них «… віктимологію, кримінопе-
нологію, військову кримінологію, екологічну 
кримінологію, сімейну кримінологію (криміно-
фамілістику), кримінотеологію (богословську 
кримінологію, економічну кримінологію, педаго-
гічну кримінологію, політичну кримінологію, 
кримінологію масових комунікацій, криміноло-
гію закона, кримінологію правоохоронної діяль-
ності, а також соціологію злочинності», не ви-
ключаючи «…автономізації деяких розділів кри-
мінології в майбутньому», не вбачаючи в цьому 
«…особливих проблем, оскілки це дозволить за-
глибитись у розуміння деяких окремих криміно-
логічних особливостей» [21, с. 75, 76] (виділено 
автором – С.Н.). Водночас В.М. Дрьомін відхи-
ляє можливість існування декількох окремих 
кримінологій, однак зазначає, що йдеться 
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«…тільки про специфіку кримінологічного ви-
вчення різних сфер соціального буття» [7, с. 50]. Як 
розробник інституціональної кримінології, В.М. 
Дрьомін визначає інституціональну кримінологію 
не самостійною галуззю наукових знань, а одним із 
напрямів науки кримінології, який «… перебуває у 
стадії становлення» [7, с. 50].  

Якщо спірним є питання про місце порів-
няльної кримінології, то уявіть наскільки спір-
ним, наприклад, є віднесення віктимології до ро-
зділів кримінології. З цього приводу ми можемо, 
наприклад, навести такі позиції кримінологів та 
віктимологів: 1) віктимологія  - нова самостійна 
наука (Benjamin Mendelsohn [35], В.І. Полубінсь-
кий [23, с. 20], Б.В. Сидоров [25, с. 19]); 2) вікти-
мологія не є самостійною науковою дисциплі-
ною (Donald R. Cressey [33]); 3) віктимологія є 
напрямом кримінології (Hans von Hentig [24, с. 
9], Д.В. Рівман [24, с. 8], В.Є. Квашис [13, с. 16-
18], В.В. Лунєєв, В.В. Василевич та О.М. Джужа 
[15, с. 20]); 4) віктимологія є відносно аморфною 
дисципліною (Paul Elliott Rock [36, с. ХІ]); 5) «… 
віктимологія, яка виникла як окремий науковий 
напрям у кримінологічних дослідженнях, отри-
мавши певний розвиток в кримінологічних дос-
лідженнях і у сфері деліктної, травматичної вік-
тимології, з часом перетвориться в самостійну 
науку…» (Л.В. Франк [30, с. 73-78], Ю.М. Анто-
нян [2, с. 64-65], В.О. Туликов [28, с. 275]); 6) та 
інші. Як бачимо, питання визначення місця вік-
тимології викликає також багато суперечок. А 
скільки таких суперечок викличе питання про 
місце порівняльної кримінології?  

Хочемо відзначити, що, на відміну від вік-
тимології, порівняльна кримінологія ще не може 
пишатися високим рівнем публічних дискусій з 
приводу її місця. Але питання про її місце має 
бути розв’язане рано чи пізно. 

Стисле дослідження позицій учених про 
місце порівняльної кримінології дозволило нам 
сформулювати такі висновки.  

1. На даний момент упевнено визначити 
місце порівняльної кримінології  - шляхом відне-
сення її до однієї з галузей/напрямів кримінології 
або визнання її самостійною наукою – не пред-
ставляється можливим. 

2. У зв’язку з цим необхідна розробка зага-
льнотеоретичних основ порівняльної криміноло-
гії, чітке визначення її об’єкта, предмета, функцій, 
методології, методів і засобів здобуття інформації, 
що надасть можливість визначити її місце. 

3. Визначення порівняльної кримінології як 
галузі/напряму кримінології або як самостійної 
науки буде залежати від того, наскільки вона за 

своїм об’єктом, предметом, функціями, методо-
логією, науковими методами та засобами здобут-
тя інформації буде відрізнятися від «… «єдиної» 
кримінології» [8, с. 32]. 
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Summary 
The author makes an attempt to determine the placement of Comparative Criminology by assigning it to one of 
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Key words: comparative criminology, сriminology, branch/trend of criminology, science. 

 
С.И. Нежурбида   

Сравнительная криминология: отрасль/направление криминологии или самостоятельная наука? 
Аннотация 
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