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Постановка проблеми. Характеризуючи
сучасний стан методологічних підходів до порівняльно-кримінологічних досліджень, варто зазначити, що вони не є універсальними. Наприклад, проведене автором дослідження стану метарівневого методологічного підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень показало,
що йому властиві, як переваги, так і недоліки [4,
c. 91-92]. В свою чергу, наявність недоліків одного підходу може породжувати й інші підходи, які здатні їх усувати, і не тільки. Так, G.J.
Howard, G. Newman і W.A. Pridemore вважають,
що одним з шляхів усунення недоліків метарівневого підходу є «… більш уважне вивчення
внутрішньої роботи систем кримінальної юстиції
та структурного і культурного контексту злочинності в окремих країнах» і вдається це зробити в
деякій мірі за допомогою «паралельних» досліджень, увага яких зосереджена на ретельному аналізі систем кримінальної юстиції або природи злочинності двох націй [20, p. 167]. Погоджуючись з
думкою цих вчених в загальному, ми, однак, вважаємо, що такі дослідження повинні називатись не
«паралельними», а «бінарними» - за назвою «бінарного» підходу до порівняльних досліджень. Не
вдаючись до обговорення правильності назви підходу, лише відмітимо, що дослідження його сучасного стану, визначення переваг і недоліків його
застосування на сьогодні є актуальним.
Ступінь наукової розробки проблеми. Слід
констатувати недостатню увагу дослідженню бінарного підходу до порівняльно-кримінологічних
досліджень у вітчизняній науковій літературі.
Краща ситуація спостерігається в зарубіжній науковій літературі (G.J. Howard, G. Newman, W.A.
Pridemore). 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 бінарний підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень, що обумовило
виконання таких завдань: 1) надати характеристику його сучасного стану; визначити 2) його
переваги; та 3) недоліки.
Виклад основного матеріалу. Виконати
поставлені автором завдання, на нашу думку,
доцільніше шляхом відповідей на такі питання.
Що собою представляє бінарний підхід
до порівняльних досліджень? Термін «бінарний» - математичний. Бінарна операція (англ.
binary operation) представляє собою вид математичної операції, яка приймає два аргументи і повертає один результат – тобто з арністю два. Сам
термін «арність предикату, операції або функції»
в математиці – це кількість їх аргументів, або
операндів – є утворенням з назв предикатів невеликої арності (унарний – один аргумент, бінарний – два, тернарний - три). Таким чином «поняття бінарного відношення на заданій … множині …» слід розглядати, як «… операції попарного порівняння елементів даної множини» (А.Г.
Баскаков) [1, c. 113]. Отже, порівняння, яке застосовується одночасно до категорій двох
об’єктів, називається бінарним. Відповідно, підхід, за допомогою якого здійснюється порівняння категорій двох об’єктів – бінарний підхід. Приклади застосування бінарного підходу у
порівняльних дослідженнях існують. Так, у порівняльному правознавстві бінарне порівняння застосовується для порівняння двох правових систем (В.Д. Ткаченко) [5, c. 24]. У порівняльній
політичній соціології застосовується бінарний
аналіз, «… обмежений рамками порівняння двох
країн, ретельно відібраних відповідно до предмету дослідження» (М.Доган і Д.Пеласі) [2, c. 176].
Такі приклади застосування бінарного підходу
можна навести і в порівняльній кримінології.
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Однак, які цілі порівняння категорій
двох об’єктів, що виконане за допомогою бінарного підходу? Будь-яке порівняння переслідує певні цілі, які визначаються залежно від підходу, що застосовується. В даному випадку, порівнюючи категорії двох об’єктів, ми намагаємось знайти спільне між ними, а також й
особливе. Між іншим, характер «подвійності»
такого результату також можна «приписати» бінарному підходу.
Що порівнюється за допомогою бінарного підходу в порівняльній кримінології (або
які категорії порівнюються)? G.J. Howard, G.
Newman і W.A. Pridemore стверджують, що «паралельні» дослідження (на наш погляд - «бінарні») можна поділити на три види: 1) аналіз рівня
злочинності / системи кримінальної юстиції; 2)
тематичне порівняння (topical comparison); 3)
проведення експерименту у двох країнах (replication of an experimental design) [20, c. 167]. Отже,
виходячи з наведеної класифікації, можна виділити такі категорії, які можуть бути піддані порівнянню з використанням бінарного підходу до
порівняльно-кримінологічних досліджень: 1)
рівень злочинності (окремих її видів); 2) явище,
що має безпосереднє відношення до злочинності; 3) результати експерименту у двох країнах.
Слід визнати, що на сьогодні це сама вдала класифікація, однак, яка, на нашу думку, підлягає доповненню такими категоріями: 4) рівень кримінальної віктимізації (crime victimization rate); 5) рівень призонізації (imprisonment rate).
Порівняння рівнів злочинності (її видів)
на рівні двох країн. Прикладів такого виду порівняльно-кримінологічного дослідження з застосуванням бінарного підходу багато. Наприклад, порівняння рівнів насильницьких злочинів
у Швеції і Шотландії (F.H. McClintock i Per-Olof
H. Wikström) дозволило виявити, що рівень повідомлення в поліцію про насильницькі злочини
вищий у Шотландії, хоча рівень реєстрації таких
злочинів поліцією вищий у Швеції [13, p. 220].
Не залишились осторонь і країни Нового Світу
(R. Lenton [24], B.S. Centerwall [12], Jane B. Sprott
і Carla Cesaroni [26]). Так, порівняння рівнів злочинів, повідомлених до поліції, між Канадою і
США (Maire Gannon) показало, що у США вищим є рівень насильницьких злочинів, в той же
час у Канаді – рівень майнових. Не дивлячись на
різницю у рівнях, тенденції злочинності в цих
країнах були схожими на протязі останніх двадцяти років. Цікавими також є результати порівняння рівнів злочинності у дев’яти великих містах цих країн: рівень умисних вбивств вище у
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містах США (крім Бостона, США), в той же час у
Ванкувері та Вінніпезі рівень злочинних проникнень в приміщення та крадіжок транспортних
засобів вищий ніж у будь-якому великому місті
США [18, p. 1]. Порівняльний аналіз насильницької злочинності в Російській Федерації і Японії
(І.С. Скіфський) показав, що існує загальна тенденція росту кримінальної агресії в обох країнах,
однак, на її фоні відбувається зниження рівня
зґвалтувань в Російській Федерації (-5,1%) та
спостерігається істотний приріст збільшення рівня розбійних нападів як в Російській Федерації
(+ 40,3%), так і в Японії (+ 21,9%) [6, c. 98]. Порівняльний аналіз даних про кількість вчинених і
зареєстрованих злочинів, про рівень віктимізації,
про структуру злочинності, про характеристики
арештів у США і Великобританії показав, що
основними характеристиками злочинності в сучасних США і Великобританії являються: загальне існування рівня злочинності і віктимізації за
останні 10 років при стабілізації цього зниження
в останні роки; найбільш серйозне зниження
спостерігається на рівні насильницьких злочинів
(в ряді випадків – до 40%); латентність злочинів
більше 50%; збільшення числа злочинів ненависті; ріст числа жінок, виявлених за вчинення злочинів; стабільно високий рівень занепокоєності
населення проблемами злочинності; низький рівень довіри населення до правоохоронних органів (А.Л. Сморгунова) [7, c. 137-138].
Отже, порівнянню можна піддавати як рівень злочинності, так і рівні видів злочинності.
Однак, при такому порівнянні можуть виникнути
проблема, сутність якої полягає в тому, що не всі
дані, які порівнюються, відповідають дійсності.
Залишаючи іншим критику діяльності органів,
які відповідають за достовірність таких даних,
ми можемо сказати, що офіційно зареєстрований
рівень злочинності, наприклад, прямо залежить
від рівня латентності злочинів, який знову ж таки
залежить від моральних, матеріальних, психологічних та інших характеристик самої нації. Тобто, яка нація – така й злочинність, в тому числі –
й зареєстрована, в тому числі – й латентна. Крім
того, при порівнянні рівнів злочинності також
слід враховувати, що: 1) в кожній країні злочинні
діяння мають різні визначення; 2) в кожній країні
злочинні діяння мають однакові визначення, але
різну сутність; 3) деякі діяння в одній країні злочинними визнаються, а в іншій не визнаються
взагалі; 4) в кожній країні існує своє бачення віднесення злочинів до того чи іншого виду злочинності; 5) в кожній країні процедура збору даних відрізняється від процедури збору даних в
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інших країнах; і т.д. При проведенні дослідження
можуть виникнути й інші складнощі, які можна
передбачити перед його початком.
Тематичне порівняння. В даному випадку
бачиться порівняння на рівні двох країн явища,
яке має безпосереднє відношення до злочинності. G.J. Howard, G. Newman і W.A. Pridemore
вважають, що дослідження такого роду частіше
за все – антропологічні і/або історичні [20, p.
168], та як «відмінний» приклад наводять дослідження неповнолітнього статусу делінквентів в
Японії в порівнянні з неповнолітнім статусом
делінквентів у США (George DeVos) [27, 130180]. Одним з питань, яке розв’язував George
DeVos було чому у американців японського походження спостерігався низький рівень делінквентності, та яким чином це могло бути пов’язане з рівнями делінквентності в Японії. Дослідження DeVos-а мало більше антропологічний
характер. Як такі, що несли історичний характер,
можна назвати дослідження злочинності і розвитку Франції і Німеччини у 19-му сторіччі (Howard Zehr) [29], історичних аспектів насильства у
чотирьох різних містах – Сідней, Лондон, Стокгольм і Калькутта (Ted Robert Gurr, Peter N.
Grabowsky і Richard C. Hula) [19].
Також слід відмітити дослідження, присвячені порівнянню: стану реалізації поліцейських
функцій в Японії і США (David H. Bayley) [8; 9]
та їх реалізації відносно організованої злочинності у США і Канаді (Margaret E. Beare i Frederick
T. Martens) [10]; пенітенціарних систем та права,
що регламентує корекцію засуджених в США і
Європі (Günther Kaiser) [22], прав людини та
права в сфері позбавлення волі у США і Англії
(Adam C. Bouloukos) [11]. Протягом останніх років реалізуються дослідження, спрямовані на порівняння молодіжних банд та «важких» молодіжних груп у США і Нідерландах (Finn-Aage
Esbensen і Frank M. Weerman) [16]. Цікавим є
порівняння відчуття відсутності безпеки і страху
перед злочинністю у Шотландії та Ісландії
(Álfgeir Logi Kristjánsson). Так, результат порівняння показав, що відчуття відсутності безпеки
набагато нижче в Ісландії у зв’язку з тим, що її
населення є більш гомогенним, з сильнішою соціальною інтеграцією, міцними сусідськими відносинами між жителями та менше вираженою
різницею в класах і доходах населення [23]. Порівняння поглядів жителів США і Китаю на смертну кару як на «предиктора» злочину показало,
що у США вона більше сприймається як відплата, у Китаї – утримання від вчинення злочину
(Shanhe Jiang, Eric G. Lambert і Jin Wang) [21]. З

іншою азіатською країною Індією та США також
проведене порівняння на предмет поглядів жителів цих країн на злочинність, злочинців, покарання та надання допомоги соціальними службами (Sudershan Pasupuleti, Eric G. Lambert,
Shanhe Jiang, Jagadish V. Bhimarasetty i K.
Jaishankar) [25]. І таких прикладів можна навести
багато.
При проведенні тематичного бінарного порівняння також можуть виникати певні складнощі – передусім, пов’язані з вибором явища, яке
має безпосереднє відношення до злочинності. На
нашу думку, при його виборі, як об’єкта дослідження, повинна враховуватись актуальність його впливу на злочинність саме у двох країнах.
Проведення експерименту у двох країнах
(replication of an experimental design). Планування
експерименту
(англ.
experimental
design
techniques) – це комплекс заходів, спрямованих
на проведення дослідів, метою яких є досягнення
максимальної точності вимірів при мінімальній
кількості проведених дослідів і збереженні статистичної достовірності результатів. В нашому
випадку, прикладом такого експерименту може
бути дослідження під назвою «Володіння зброєю
і готовність реагувати на загрози насильства:
Сполучені Штати і Японія», яке проводилось у
рамках вивчення соціальних і культурних відмінностей насильства в Японії і США (Paul C.
Friday, John P.J. Dussich, Takayuki Okada, Akira
Yamagami, Richard D. Knudten) [15]. Метою такого дослідження було фіксування поведінки
респондентів у штучно створених ситуаціях. Порівняння результатів показало, що респонденти з
США у двічі більше виявили готовність реагувати,
використовуючи зброю, під час зіткнення із незнайомцем або знайомим, або у разі незаконного вторгнення у їх житло. Готовність реагувати також залежала від статі власника зброї та мети її носіння
(наприклад, для власної безпеки). І ще одна характерна деталь – у разі застосування фізичної сили
нападником готовність реагувати, застосовуючи
зброю, збільшувалась вдвічі у японських респондентів, у 8 разів – американських [17].
Але такі дослідження потребують координації діяльності осіб, які їх проводять, значного
матеріально-технічного забезпечення та їх проведення в одному часовому інтервалі. Крім того,
обов’язковим при проведенні експерименту є
врахування різниць у культурних, моральних,
психологічних та інших характеристиках респондентів з двох країн.
Що стосується порівняння рівнів кримінальної віктимізації (crime victimization rate) і
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призонізації (imprisonment rate) на рівні двох
країн, то слід визнати недостатню кількість таких досліджень. Однак, необхідно відмітити високий рівень таких досліджень на мультинаціональному рівні [14; 28]. Крім того, при порівнянні рівнів кримінальної віктимізації і призонізації
також слід враховувати, що: 1) в кожній країні
«жертва злочину» та «призонізована особа» мають різні визначення; 2) в кожній країні різна
процедура збору даних про жертв злочинів та
«призонізованих» осіб і т.д.
Категорії яких країн порівнюється за
допомогою бінарного підходу в порівняльній
кримінології (або які категорії порівнюються)? Перед тим як відповісти на це питання, зазначимо, що в літературі виділяють два типи бінарних порівняння: пряме і непряме. Пряме бінарне порівняння частіше всього засноване на
історичному методі – дає можливість з більшою
легкістю показати, чим визначається своєрідність, унікальність кожної держави. Непрямим
бінарним порівнянням являється порівняння у
тому смислі, що будь-який інший об’єкт порівняння, який вважається несхожим, розглядається
в залежності від власного бачення дослідника [2,
c. 176]. Однак, так чи інше вибір двох країн залишається за самим дослідником, який повинен
знати, що бінарне порівняння застосовується до
країн з схожими контекстуальними (змістовними) особливостями, навіть, якщо його мета – виявити відмітності між ними. Хоча багато дослідників припускаються помилок, порівнюючи дві
різні між собою країни, розглядаючи це як засіб
надійної оцінки взаємозв’язку, що існує між «системними» змінними, в разі, якщо один і той же
фактор однаково проявляється в двох різних ситуаціях. Отже, бінарне порівняння застосовується до країн з схожими контекстуальними
особливостями, які, на нашу думку, можна визначити, як їх специфічні ознаки.
Будучи протягом всієї історії людства ключовим явищем і поняттям політичного життя,
політичної теорії і практики різних країн, держава як інститут або організація, завжди володіла
своїми специфічними ознаками, виявлення і вивчення яких відкриває шлях до більш глибокого і
різностороннього розуміння не тільки до її минулого й сьогоднішнього, а й до такого розуміння інших держав. Узагальнення думок і суджень
про основні ознаки держави за всю історію розвитку людства, дозволило М.М. Марченку виділити такі основні характеристики держави: 1)
апарат влади і управління; 2) апарат примусу; 3)
розподіл населення за територіальними одини88

цями; 4) адміністративно-територіальний поділ;
5) суверенітет; 5) займи і податки; 6) символи,
пам’ятні дати, атрибути [3, c. 54-61]. Наведений
перелік ознак держави можна визнати, як перелік
узагальнених ознак, і, без сумніву, при виборі
країн для проведення порівняльно-кримінологічного дослідження за бінарним підходом такі
ознаки підлягають деталізації, що дозволить виявити схожість ознак і обумовити вибір країни.
Отже, в порівняльній кримінології за допомогою бінарного підходу до порівняльнокримінологічних досліджень проводиться порівняння рівнів злочинності (окремих її видів), кримінальної віктимізації і призонізації,
явищ, що мають безпосереднє відношення до
злочинності і результати експерименту, з метою виявлення в них спільного й особливого,
на рівні двох країн з схожими контекстуальними особливостями.
Вивчення питань застосування бінарного
підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень дозволило нам дійти таких висновків:
1. Безперечно, що на відміну від «арного»
підходу, за допомогою якого кримінологи проводять на ар-національному рівні експерименти і
дослідження рівня злочинності (окремих її видів), кримінальної віктимізації і призонізації,
явищ, що мають безпосереднє відношення до
злочинності, застосування бінарного підходу до
порівняльно-кримінологічних досліджень на бінаціональному рівні дозволяє досягнути більш
значимих результатів.
2. На відміну від порівняльно-кримінологічних досліджень, які проводяться на мультинаціональному рівні, дослідження на бінаціональному рівні дозволяють уникати багатьох труднощів при порівнянні (наприклад, у поясненні
схожості і відмінностей у процедурі реєстрації
та визначенні злочинів, їх жертв, «призонізованих» осіб тощо).
3. Бінарний підхід унікальний тим, що при
його застосуванні не упускається ні загальне, ні
особливе. Крім того, порівняння двох країн, безумовно, підвищує інтерес до кожної з них, при
цьому в його результаті підкреслюється їх головні характеристики та самобутність, а також таке
порівняння сприяє кращому розумінню загальних явищ. Також особливою перевагою даного
підходу являється можливість охоплення життя
країн в цілому.
4. Висновок про те, що держави не являються схожими за всіма їх характеристиками, і
тому, в разі виявлення схожості - вона є «віднос-
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ною», залишає актуальним питання про критерії
«відносності» схожості країн.
5. І останнє. Вивчивши види порівняльнокримінологічних досліджень, які проводяться за
допомогою бінарного підходу, слід вказати, при
проведенні чотирьох з них спостерігається зосередження уваги дослідника тільки на рівнях злочинності, кримінальної віктимізації, призонізації,
а також явищах, що мають безпосереднє відношення до злочинності. Таким чином, такі види
порівняльно-кримінологічних досліджень реалізуються у відриві від загального контексту нації,
для якої злочинність представляє проблему. Але
цей недолік, вважається, можливо усунути за допомогою «case» підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень [20, p. 169].
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БИНАРНЫЙ ПОДХОД К СРАВНИТЕЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Аннотация
Автор исследует современное состояние, преимущества и недостатки бинарного подхода к сравнительно-криминологическим исследованиям.
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