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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах, коли захист 

прав і свобод людини і громадянина є особливо актуальним, перед кримінально-

правовою наукою і правозастосовною практикою постають чисельні проблеми. 

Серед найгостріших потреб сьогодення слід назвати й теоретичне обґрунтування 

та глибоке наукове опрацювання законодавчих положень, у тому числі й тих, що 

містяться у Кримінальному кодексі (далі – КК) України. 

Кримінальне законодавство в цілому і його кримінально-правові норми не 

виникають самі собою. Вони є продуктом соціальної дійсності. Науку 

кримінального права насамперед цікавить (і повинно цікавити), чому існують саме 

такі, а не інші кримінально-правові норми, через які причини встановлюється 

кримінально-правова заборона на певний вид суспільно небезпечної людської 

поведінки. Проблема кримінально-правових норм у теорії кримінального права є 

однією з фундаментальних і багатоаспектних. Серед цих аспектів одне з провідних 

місць посідає необхідність забезпечення їх відповідності суспільним потребам, у 

зв’язку з чим постає питання щодо механізму (алгоритму) оцінки такої відповідності. 

Ще на початку ХХ ст. відомий науковець у галузі кримінального права 

А. А. Піонтковський писав про те, що кримінально-правова наукова думка 

розширилася, розвинулася, вийшла далеко за межі вузьких юридико-догматичних 

рамок. Із догматико-юридичної дисципліни, що спиралася на ті чи інші абстрактні 

постулати, вона перетворилася на складну та злагоджену соціальну науку. 

Самостійною частиною науки кримінального права є соціологія 

кримінального права, що є системою теоретичних уявлень, поглядів, гіпотез про 

соціальну обумовленість, сприйняття та реалізацію «в реальному житті» окремих 

кримінально-правових інститутів і норм, а також у цілому кримінального 

законодавства й кримінального права. З огляду на це соціальна обумовленість 

окремих норм та інститутів кримінального права є складовою частиною предмета 

соціології кримінального права, а значить, і кримінально-правової науки в цілому. 

Проблемі соціальної обумовленості кримінально-правових норм присвячена 

значна кількість наукових робіт. Ідентифікація актуальних напрямів дослідження 

значним чином ґрунтувалася на ідеях В. І. Борисова, М. В. Карчевського, 

О. І. Коробеєва, В. В. Орехова. 

Такі основоположні категорії кримінального права, як «закон про 

кримінальну відповідальність» і «кримінально-правова норма», аналізувалися з 

урахуванням наукових праць С. С. Алексєєва, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, 

Я. М. Брайніна, О. А. Герцензона, М. Д. Дурманова, П. Б. Євграфова, 

Л. В. Іногамової-Хегай, А. М. Колодія, М. М. Кропачева, С. Л. Лисенкова, 

Н. О. Лопашенко, А. І. Лукашова, Ю. І. Матвєєвої, О. В. Наден, А. В. Наумова, 

Н. А. Орловської, М. І. Панова, Ю. А. Пономаренка, П. М. Рабіновича, 

П. С. Тоболкіна, Ю. М. Тодики, В. Д. Філімонова, П. Л. Фріса, В. Б. Харченка, 
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П. В. Хряпінського, С. Д. Шапченка, М. Д. Шаргородського, І. В. Шишко та 

багатьох інших науковців. 

Розкриття змісту та співвідношення таких соціально-правових явищ, як 

«криміналізація» і «соціальна обумовленість», здійснювалося на основі робіт 

А. Д. Антонова, Д. О. Балобанової, М. Ю. Валуйської, В. Д. Воднік, 

Р. Р. Галіакбарова, В. О. Гацелюка, В. К. Грищука, А. В. Грошева, В. Д. Гулкевича, 

С. Ф. Денисова, І. І. Карпець, С. Г. Келіної, І. О. Кочерової, А. В. Кузнецова, 

В. В. Лапаєвої, Ю. Є. Пудовочкіна, Н. А. Савінової, П. П. Сердюка, 

С. А. Тарарухіна, В. О. Тулякова та ін. 

Дослідження окремих обставин соціальної обумовленості кримінально-

правових норм здійснювалося також на основі праць таких учених, як 

Д. С. Азаров, П. П. Андрушко, Л. Д. Гаухман, Н. В. Генрих, В. В. Голіна, 

О. П. Горох, Н. О. Гуторова, П. С. Дагель, О. О. Дудоров, В. М. Коган, 

М. Й. Коржанський, В. М. Кудрявцев, В. В. Кузнецов, В. І. Курляндський, 

І. П. Лановенко, Ю. І. Ляпунов, С. А. Маркунцов, В. А. Мисливий, В. Є. Михайлов, 

А. А. Музика, В. О. Навроцький, Г. І. Начкебія, А. М. Орлеан, Б. С. Прохоров, 

Є. Л. Стрельцов, Є. В. Фесенко, П. А. Фефелов, М. І. Хавронюк, П. С. Яні та ін. 

Окрім цього, основою для обґрунтування в дисертації теоретичних положень 

стали роботи А. М. Бабенка, В. М. Бесчастного, І. О. Зінченко, М. І. Мельника, 

В. О. Меркулової, А. А. Пінаєва, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 

Перелічені, а також інші вчені здійснили вагомий внесок у розвиток 

теоретичних уявлень щодо окремих аспектів проблеми соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм. Водночас спроба її комплексного 

вирішення була здійснена лише в монографії П. С. Тоболкіна «Социальная 

обусловленность уголовно-правовых норм» (1983), де єдиною умовою 

встановлення кримінальної відповідальності проголошувалася суспільна 

небезпечність відповідних діянь. Погоджуючись із думкою щодо 

домінуючого значення суспільної небезпечності, зазначаємо, що згодом було 

доведено необхідність урахування також й інших обставин. Проте переліки 

цих обставин, а також термінологія, за допомогою якої вони іменуються, у 

більшості правників є різними, суперечливими; поняття «соціальна 

обумовленість», «криміналізація», «закон про кримінальну відповідальність», 

«кримінально-правова норма» визначаються в кримінально-правовій доктрині 

неоднаково; виділяються різні види кримінально-правових норм тощо. 

Зазначене зумовило необхідність проведення комплексного доктринального 

дослідження відповідних кримінально-правових проблем, що дало можливість 

сформувати інструментарій для перевірки будь-якої кримінально-правової норми 

(як уже чинної, так і проектованої) на предмет її соціальної обумовленості, що у 

свою чергу може стати підґрунтям для  подальшого вдосконалення цих норм із 

метою забезпечення їх відповідності потребам суспільства. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри 

кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого в межах цільової комплексної програми «Теоретичні проблеми 

ефективності кримінального законодавства України та практики його 

застосування» (номер державної реєстрації 0111U000959), та науково-

дослідницьких планів Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України в межах фундаментальних тем «Теоретичні питання удосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування» (номер державної 

реєстрації 0112U001335) і «Проблеми формування сучасної доктрини 

кримінального права України» (номер державної реєстрації 0117U000285). Тема 

роботи затверджена рішенням вченої ради Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 1 від 7 вересня 2012 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формулювання 

системи обставин, за допомогою якої має визначатися соціальна обумовленість 

кримінально-правових норм (як чинних, так і проектованих) різних видів. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

виявити та дослідити ознаки, що утворюють поняття «соціальна 

обумовленість кримінально-правових норм»; 

показати співвідношення таких соціально-правових явищ, як 

«криміналізація» та «соціальна обумовленість»; 

з’ясувати, який із запропонованих у науці термінів (чинник, фактор, 

обставина, підстава, принцип, умова, передумова тощо) є найбільш доречним 

для характеристики соціальної обумовленості кримінально-правових норм; 

виокремити види кримінально-правових норм та визначити систему 

обставин, за допомогою яких слід визначати соціальну обумовленість 

кримінально-правових норм будь-якого виду; 

виявити, в чому полягає суспільна корисність кримінально-правових норм 

будь-якого виду; 

перевірити обґрунтованість виділення такої групи обставин, як «соціальні», 

при дослідженні соціальної обумовленості кримінально-правових норм; 

з’ясувати, що таке «системно-правова несуперечливість» (кримінально-

правових норм) та показати, як ця обставина співвідноситься з поняттями: 

«нормативні фактори» та «кримінально-політична адекватність»; 

виявити значення зарубіжного досвіду для встановлення соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм; 

визначити, чи може чіткість і ясність мови кримінально-правових норм 

виступати як «повноцінна» обставина їх соціальної обумовленості; 

встановити, чи є єдність і визначеність термінології кримінально-правових 

норм обов’язковою обставиною їх соціальної обумовленості; 
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розкрити значення для соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм історичних традицій та змін у суспільному житті; 

визначити зміст такої обставини соціальної обумовленості кримінально-

правових норм, як «наявність можливості боротьби із суспільно небезпечним 

діянням кримінально-правовими засобами»; 

з’ясувати значення наявності ресурсів, необхідних для кримінального 

переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння (для криміналізації 

нових суспільно небезпечних діянь і соціальної обумовленості кримінально-

правових норм); 

розкрити зміст повноти і ненадмірності кримінально-правової заборони; 

встановити, які із соціальних явищ, що утворюють зміст правосвідомості (та 

які її види), мають значення для визначення соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері правоутворення 

кримінально-правових норм, їх встановлення та формування. 

Предметом дослідження є соціальна обумовленість кримінально-правових норм. 

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в роботі мети та 

завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічну основу роботи 

становить комплексний підхід до розгляду соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. Під час здійснення дослідження 

використовувалися, по-перше, загальні положення матеріалістичної 

діалектики та теорії пізнання; по-друге, напрацювання кримінально-правової 

доктрини, і, по-третє, часткові методи дослідження проблеми соціальної 

обумовленості в кримінальному праві, насамперед соціологічні методи. 

В усіх розділах дисертації застосовано діалектичний метод, завдяки 

якому предмети (явища, поняття), про які йдеться в роботі, вивчалися в 

єдності та суперечності їх протилежностей; а також соціологічний метод – 

оскільки людська поведінка (правомірна, протиправна чи належна) є явищем 

соціальної дійсності, і деякі її форми підпадають (мають підпадати) під 

кримінально-правове регулювання та зумовлюють існування (створення) 

кримінально-правових норм. 

Наукові методи аналізу та синтезу використано для дослідження змісту 

понять «криміналізація», «соціальна обумовленість», «закон про кримінальну 

відповідальність», «кримінально-правова норма»; логіко-історичний метод – 

при аналізі вчення, що відображає розвиток об’єкта дослідження і формує 

його історичні засади (Розділ 1); історико-правовий – при з’ясуванні 

значення історичного досвіду (положень вітчизняного та іноземного 

законодавства, що вже втратили чинність) для визначення соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм; порівняльно-правовий – при 

розгляді системно-правової несуперечливості закону про кримінальну 

відповідальність, для з’ясування значення положень чинного кримінального 
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законодавства іноземних держав із метою визначення соціальної 

обумовленості вітчизняного законодавства у цій сфері; юридичний 

(догматичний) – під час дослідження положень чинного законодавства 

України про кримінальну відповідальність з метою з’ясування дійсного 

змісту його положень (який було закладено у них законодавцем), а також при 

аналізі понять, що використовуються у кримінально-правовій доктрині і 

мають значення для об’єкта дослідження (зокрема, «причинний зв’язок», 

«закон про кримінальну відповідальність», «оціночні поняття» тощо); 

системного аналізу – при виявленні співвідношення між собою різних 

обставин соціальної обумовленості, що були виділені в науці, та з’ясуванні 

того, які з них до цієї системи включені необґрунтовано, а які є складовою 

частиною інших. Цей метод використовуватиметься також для встановлення 

співвідношення інших досліджуваних правових феноменів між собою 

(зокрема, «криміналізація» і «соціальна обумовленість»); системно-

структурний – при побудові системи обставин, що визначають соціальну 

обумовленість, та визначенні місця кожної із них у цій системі, а також для 

дослідження такої обставини, як «системно-правова несуперечливість», 

шляхом аналізу досліджуваних кримінально-правових норм як структурних 

одиниць (системи права); функціональний – під час дослідження системно-

правової несуперечливості кримінально-правових норм для з’ясування 

призначення у суспільстві права, правової системи, моралі тощо; 

психологічний – під час визначення змісту та значення таких обставин 

соціальної обумовленості, як «відповідність кримінально-правових норм 

суспільній моралі» та «узгодженість кримінально-правових норм із 

правосвідомістю та суспільною думкою»; лінгвістичний – під час з’ясування 

термінологічного апарату, за допомогою якого має досліджуватися наукова 

проблема соціальної обумовленості кримінально-правових норм, а також при 

розгляді такої її обставини, як «єдність і визначеність термінології»; 

формально-логічний – під час установлення критерію класифікації та 

здійснення на його основі розподілу обставин, що визначають соціальну 

обумовленість; для встановлення ознак понять, що будуть проаналізовані у 

дослідженні, формулювання нових (авторських) понять і вироблення 

пропозицій щодо вдосконалення КК України та практики його застосування; 

логіко-семантичний – при створенні авторських визначень досліджуваних 

понять, уточнення наявних визначень окремих понять, а також при 

співставленні різних точок зору, наявних у доктрині кримінального права; 

герменевтичний метод використовувався для встановлення меж 

інтерпретації при з’ясуванні змісту положень КК України; метод сходження 

від абстрактного до конкретного, і навпаки, – під час дослідження такої 

обставини, як «повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони». При 

вивченні цієї самої обставини використано також метод правового 
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моделювання. Він застосовуватиметься під час розгляду ще не чинних, а 

лише проектованих кримінально-правових норм на предмет їх відповідності 

різним обставинам соціальної обумовленості, насамперед системно-правовій 

несуперечливості; методи алгоритмізації та формалізації – під час 

установлення суспільної небезпечності вчинюваного діяння. 

Емпіричну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані 

Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, а також анкетування 270 науковців (докторів і 

кандидатів юридичних наук) із проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим в 

Україні комплексним науковим дослідженням, що присвячене розробці 

теоретичних і законотворчих проблем соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. На основі результатів дослідження  

сформульовано низку нових у теоретичному плані та важливих для 

законотворчої практики положень і висновків, що виносяться на захист: 

уперше: 

проведено системне дослідження становлення та вирішення наукової 

проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм у доктрині 

кримінального права; 

зроблено висновок, що проблему соціальної обумовленості доцільно 

досліджувати, дотримуючись поділу кримінально-правових норм на 4 види: 

охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції); 

обґрунтовано недоречність виокремлення такої групи обставин 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм, як «соціальні» 

обставини, оскільки вони є складовою частиною такої обставини, як 

суспільна корисність кримінально-правових норм; крім того, всі обставини 

соціальної обумовленості є «соціальними» (тому вона, власне, і називається 

«соціальна обумовленість»), і в такому разі частка поняття іменується так 

само, як і ціле; 

зроблено висновок, що система обставин, за допомогою яких 

визначається соціальна обумовленість кримінально-правових норм, має 

ґрунтуватися на такому критерії, як обов’язковість їх (обставин) врахування 

щодо кожної досліджуваної норми; 

обґрунтовано вичерпні переліки обставин, за допомогою яких слід 

визначати соціальну обумовленість кримінально-правових норм кожного 

виду: 1) для охоронних кримінально-правових норм обов’язковими 

обставинами соціальної обумовленості є: суспільна корисність, системно-

правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, відповідність історичним 

традиціям або змінам у суспільному житті (альтернативно), наявність 

можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-
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правовими засобами, наявність ресурсів для здійснення кримінального 

переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, 

співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової 

заборони, повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони; 

2) регулятивні кримінально-правові норми мають відповідати таким 

обставинам соціальної обумовленості: суспільній корисності, системно-

правовій несуперечливості, чіткості й ясності мови, історичним традиціям 

або змінам у суспільному житті (альтернативно), професійній 

правосвідомості; 3) дефінітивні кримінально-правові норми є соціально 

обумовленими за умови їх відповідності таким обставинам: суспільна 

корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, 

історичні традиції або зміни у суспільному житті (альтернативно), 

професійна правосвідомість; 4) соціальна обумовленість заохочувальних 

кримінально-правових норм визначається за допомогою таких обставин: 

суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність 

мови, відповідність історичним традиціям або змінам у суспільному житті 

(альтернативно), узгодженість із суспільною та професійною 

правосвідомістю і відповідність суспільній моралі; 

доведено, що поняття такої обставини, як «системно-правова 

несуперечливість» кримінально-правових норм, є ширшим за поняття 

«нормативні фактори» та «кримінально-політична адекватність», а тому саме 

його слід використовувати для характеристики соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм; 

обґрунтовано, що існування будь-якої кримінально-правової норми має 

бути обумовлене історичним досвідом або зміною умов життя суспільства, 

які запропоновано розглядати як обов’язкові альтернативні обставини 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм; 

встановлено, що зміна динаміки – зростання або зменшення кількості 

злочинів або збільшення кола діянь, небезпечних для суспільства (які не 

визнавалися злочинами), повністю охоплюється такою обставиною 

соціальної обумовленості, як зміна умов життя суспільства, а тому не має 

розглядатися як окрема обставина соціальної обумовленості; 

обґрунтовано, що охоронна кримінально-правова норма може бути визнана 

суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься покарання, яке є 

адекватним небезпечності того діяння, відповідальність за яке передбачена в 

диспозиції і дає суду можливість призначити винній особі необхідне і достатнє 

покарання без залучення пільгових інститутів Загальної частини; 

встановлено, що така обставина соціальної обумовленості, як «наявність 

можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-

правовими засобами», утворюється двома парними категоріями: можливістю 
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боротьби за допомогою кримінально-правових засобів і неможливістю 

боротьби за допомогою інших; 

доведено, що «наявність матеріальних ресурсів для реалізації 

кримінально-правової заборони», що іноді виділяють у літературі як 

обставину соціальної обумовленості (або як підставу криміналізації), не 

можна відносити до групи соціально-економічних; 

визнається, що підчас криміналізації нових небезпечних для суспільства 

діянь слід з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів і в якому обсязі 

потребуватиме встановлення і реалізація нової кримінально-правової 

заборони. Водночас для визначення соціальної обумовленості наявної норми 

немає принципового значення, чи було це враховано при криміналізації (на 

той момент) або ні, оскільки тут має значення лише сучасна оцінка; 

зроблено висновок, що для визначення соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм суспільна думка виступає лише як складова 

вираження суспільної моралі та суспільної правосвідомості; 

удосконалено: 

положення щодо необхідності окремого розгляду в науці кримінального 

права соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за певний вид 

діянь поряд із соціальною обумовленістю певних кримінально-правових норм; 

позицію, що системно-правова несуперечливість кримінально-правових норм 

включає в себе необхідність їх побудови на тих самих засадах, що і подібні норми. В 

тому випадку, коли норма побудована на інших засадах, для констатації її системно-

правової несуперечливості слід оговорювати, чому так зроблено; 

положення, що єдність термінології не є характерною для усіх без 

винятку кримінально-правових норм; 

дістали подальшого розвитку: 

положення щодо використання в доктрині кримінального права поняття 

«кримінально-правова норма» («норма кримінального права») не лише у 

значенні «логічна норма», а й у значенні «норма-припис», тобто для позначення 

через таке поняття окремих статей (частин статей) як Загальної, так і Особливої 

частин КК; 

думка про використання в доктрині кримінального права терміна «закон про 

кримінальну відповідальність» («кримінальний закон») у двох значеннях: для 

позначення кримінального кодексу в цілому та однієї з його статей і навіть 

частини статті; 

положення стосовно розгляду в кримінально-правовій доктрині поняття 

«криміналізація» в динаміці та у статиці, доцільності виокремлення його 

широкого і вузького розуміння (значення); 

підхід до визначення поняття соціальної обумовленості кримінально-

правових норм, що пов’язаний із дослідженням певних обставин, які відображають 

залежність кримінально-правових норм від умов суспільного життя; 
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положення, що поміщення законодавцем кримінально-правової норми не в 

той розділ КК, де вона мала б бути, свідчить про порушення системно-правової 

несуперечливості; 

висновок, що застосування оціночних понять у кримінальному праві в 

цілому є соціально обумовленим; 

положення, що підставою для існування (передбачення) в законодавстві про 

кримінальну відповідальність спеціальних норм є істотна відмінність у 

характері або ступені суспільної небезпечності діяння, передбаченого цими 

нормами, порівняно із загальними нормами. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

використані чи можуть бути використані у: 

науково-дослідній діяльності – як основа для подальшого наукового 

дослідження проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм 

та криміналізації суспільно небезпечних діянь; 

правотворчій діяльності – для вдосконалення кримінального 

законодавства: у частині його приведення у відповідність з вимогами 

системності кримінального закону; у частині його приведення у відповідність 

з вимогами чіткості й ясності мови закону; у частині уніфікації термінології; 

у частині індивідуалізації відповідальності (лист Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності № 04-18/12-1265 від 3 липня 2018 р.); 

правозастосовній діяльності – при вивченні судової практики 

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду та підготовки 

рекомендаційних роз’яснень судам нижчого рівня в порядку ст. 44 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», а також під час касаційного 

перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях (Акт впровадження 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду вих. № 263/0/158-

18 від 25.06.2018 р.); 

навчальному процесі – підчас розробки програм підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії за 

спеціальністю 081 «право» з навчальних дисциплін: «Сучасна правова 

система України: стан та перспективи розвитку» (2016 р.) та «Доктринальні 

засади кримінально-правового регулювання» (2016 р.) Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, а також під час читання тем 

лекцій та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасна 

правова система України: стан та перспективи розвитку» (протягом 

2017/2018 навчального року) (Акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 18.06.2018 р.); при підготовці Методичних вказівок та 

програми для підготовки аспірантів та пошукувачів до складання 

кандидатського іспиту з кримінального права України (спеціальність 12.00.08 
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– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (2016 р.) 

та Комплексу навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії за 

спеціальністю 081 «право» з навчальної дисципліни «Доктринальні проблеми 

кримінального права» (2016 р.) Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (Акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 22.06.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вченої ради Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, а також на 

спільному засіданні науково-теоретичного семінару, що проводився 

Координаційним бюро з проблем кримінального права відділення 

кримінально-правових наук Національної академії правових наук України 

спільно з кафедрами кримінального права № 1 та № 2 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, 19 черв. 2018 р.). 

Також результати дослідження були апробовані на 22 наукових заходах, 

зокрема міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» (Харків, 10–11 жовт. 

2013 р.), «Правова доктрина – основа формування правової системи 

держави» (Харків, 20–21 листоп. 2013 р.), «Особливості формування 

законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні 

проблеми» (Івано-Франківськ, 6 берез. 2014 р.), «Наука кримінального права 

в системі міждисциплінарних зв’язків» (Харків, 9–10 жовт. 2014 р.), 

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (Херсон, 

12–13 груд. 2014 р.), «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (Київ, 19–

20 груд. 2014 р.), «Právna veda a prax v treťom tisicroči» (Кошице, Словаччина, 

27–28 лют. 2015 р.), «Особенности адаптации законодательства Молдовы и 

Украины к законодательству Европейского Союза» (Кишинев, Молдова, 27–

28 берез. 2015 г.), «Громадянське суспільство в Україні» (Харків, 3–4 квіт. 

2015 р.), «Морально-етичні засади реформування кримінального 

законодавства України» (Дніпропетровськ, 10 квіт. 2015 р.), «Актуальні 

питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та 

міжнародного права» (Київ, 12–13 черв. 2015 р.), «Актуальні проблеми 

правової теорії та юридичної практики» (Одеса, 7–8 серп. 2015 р.), «Держава 

і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (Дніпропетровськ, 5–

6 лют. 2016 р.), «Соціальна функція кримінального права: проблеми 

наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 12–

13 жовт. 2016 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (Кривий Ріг, 10 черв. 
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2016 р.), «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування» 

(Львів, 24–25 листоп. 2016 р.), «Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 

(Хмельницький, 3 берез. 2017 р.), «Актуальні питання кримінального права, 

процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем» 

(Сєверодонецьк, 19 трав. 2017 р.), республіканській науково-практичній 

інтернет-конференції «Противодействие преступности: криминологические, 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты» (Брест, Білорусь, 

23 берез. 2017 р.); засіданнях «круглих столів»: «Кримінальне право: традиції 

та новації» (Полтава, Харків, 9–10 лип. 2015 р.), «Сучасна кримінально-

правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, 

проблеми та шляхи їх подолання)» (Дніпропетровськ, 22 квіт. 2016 р.), «Актуальні 

проблеми охорони громадської безпеки» (Харків, 18 трав. 2018 р.). 

Публікації. Теоретичні та практичні висновки, положення та пропозиції 

дисертаційного дослідження викладено в одноособовій монографії 

«Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність» (2018), 

30-ти наукових статтях, з яких 26 наукових статей опубліковано у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України (п’ять статей у 

електронних фахових виданнях), 4 наукові статті – у зарубіжних періодичних 

виданнях, а також у 22-х тезах наукових доповідей на наукових заходах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, які містять тринадцять 

підрозділів, загальних висновків, списку бібліографічних посилань (591 

найменування) та додатків. Загальний обсяг роботи – 436 сторінок, із них 

основного тексту – 360 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження; визначено його зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне 

значення отриманих результатів, надано відомості щодо їх використання, 

апробацію, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Методологічні засади та ґенеза дослідження проблеми 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1  «Методологічні засади дослідження проблеми 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм» зазначено, що 

відповідні методи обрані з урахуванням поставленої в роботі мети  та завдань 

дослідження, його об’єкта і предмета; наголошується на тому, що 
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методологічну основу дослідження становить комплексний підхід до 

розгляду соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

Зазначається, що у всіх розділах дисертації застосовано діалектичний 

метод, завдяки якому предмети (явища, поняття), про які йдеться в роботі, 

вивчалися в єдності та суперечності їх протилежностей; а також 

соціологічний метод, оскільки людська поведінка (правомірна, протиправна 

чи належна) є явищем соціальної дійсності, і деякі її форми підпадають 

(мають підпадати) під кримінально-правове регулювання, зумовлюючи 

існування (створення) кримінально-правових норм. Крім того, в цьому 

підрозділі окреслюється коло інших методів та зазначається, яким чином 

кожен із них використовувався при здійсненні дослідження. До названих 

методів належать такі: аналізу та синтезу, логіко-історичний, історико-

правовий, порівняльно-правовий, юридичний (догматичний), системного 

аналізу, системно-структурний, функціональний, психологічний, 

лінгвістичний, формально-логічний, логіко-семантичний, герменевтичний, 

метод сходження від абстрактного до конкретного і навпаки, методи 

алгоритмізації та формалізації. 

У підрозділі 1.2 «Проблема соціальної обумовленості кримінально-

правової заборони в роботах радянських криміналістів (1970–1991 рр.)» 

з’ясовано, що протягом цього періоду різні науковці неоднаково іменували 

обставини, що визначають соціальну обумовленість, використовуючи 

терміни «критерії», «підстави», «умови», «передумови», «принципи», 

«фактори» тощо. При цьому практично кожен правник пропонував різну 

кількість цих обставин, а деякі з них виділяли обставини вищого рівня 

ієрархії, що утворюються групами інших. Наведене свідчить про те, що в 

зазначений період ще не було вироблено єдиного методологічного підходу до 

вирішення досліджуваної наукової проблеми – ані в аспекті термінології, ані 

в аспекті необхідної кількості відповідних обставин та їх системи. Головним 

науковим здобутком 70-х рр. ХХ ст. стала думка Г. А. Злобіна та 

С. Г. Келійної щодо необхідності окремого виділення принципів, підстав 

криміналізації, а також криміналізаційних приводів. Цю думку певною мірою 

поділив лише М. О.  Бєляєв (в другій половині 80-х рр. минулого віку), який 

виокремлював причини криміналізації. У той самий час було зроблено 

обґрунтований висновок, що у більшості випадків формулювати конкретні 

принципи криміналізації тепер не доводиться: багато з них вже описано й 

сформульовано, а головне завдання вбачається в тому, щоб побудувати 

раціональну і достатню систему принципів криміналізації і, наскільки це 

можливо, більш розгорнуто визначити зміст кожного з них. 

У підрозділі 1.3 «Підходи до вирішення проблеми соціальної 

обумовленості закону України про кримінальну відповідальність у 1991–

1999 рр.)» підкреслюється, що на початку 90-х років ХХ ст. в Україні 
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відбулися кардинальні зміни в підході до вирішення розглядуваної наукової 

проблеми – від загальнотеоретичного рівня до предметних досліджень 

(а саме аналізу окремих інститутів Загальної та окремих норм і груп норм в 

межах родового об’єкта Особливої частини КК), які в означений час вже 

набули системного характеру. Після переходу досліджень на предметний 

рівень намітилися два підходи: одна частина науковців вела мову про 

криміналізацію, інша – про соціальну обумовленість. Доводиться, що 

перевагу слід віддати другому підходу, оскільки криміналізація стосується 

тих небезпечних для суспільства явищ, які ще не набули свого законодавчого 

закріплення, а обґрунтування необхідності існування (збереження) певних 

норм (інститутів) перебуває поза межами поняття «криміналізація» й має 

бути досліджено за допомогою теорії соціальної обумовленості кримінально-

правових норм. 

 Заслуговує на увагу сформульований у цей час висновок 

В. І. Борисова стосовно того, що окремі фактори, можливість дослідження 

яких стосовно явища є теоретично допустимою, можуть лише незначною 

мірою або найзагальнішим чином характеризувати кримінально-правову 

заборону, а тому практичне використання їх для пояснення конкретної норми 

КК навряд чи є доцільним. Також слід відзначити здобутки І. О. Зінченко, яка 

вперше в історії вітчизняної кримінально-правової науки (як в УРСР так і на 

теренах колишнього СРСР) проаналізувала соціальну обумовленість 

окремого інституту Загальної частини кримінального права. 

Установлено, що в другій половині 90-х рр. ХХ ст. в Україні було 

висловлено багато цікавих думок щодо вирішення проблеми соціальної 

обумовленості закону про кримінальну відповідальність на 

загальнотеоретичному рівні. Також було продовжено наукові пошуки в 

напряму предметних досліджень проблеми на рівні аналізу соціальної 

обумовленості окремих норм Особливої частини КК, у тому числі й при 

написанні дисертацій. 

У підрозділі 1.4 «Аналіз наукового доробку правників України в ХХІ сторіччі 

з проблем соціальної обумовленості кримінально-правових норм» установлено, 

що на початку ХХІ ст. проблема соціальної обумовленості кримінально-

правових норм вирішувалася вітчизняними науковцями у три способи: по-перше, 

були продовжені предметні дослідження, що набули свого поширення ще у 90-ті 

рр. ХХ ст., по-друге, здійснювалися спроби розв’язання проблеми на 

загальнотеоретичному рівні, з якого саме і почалося її вирішення у 70-ті рр., по-

третє, деякі правники перед здійсненням предметних досліджень зверталися до 

аналізу певних загальнотеоретичних аспектів.  

Особливо слід відзначити внесок у дослідження наукової проблеми 

М. В. Карчевського та Д. О. Балобанової. Перший окремо розглянув чинники 

соціальної обумовленості кримінально-правової охорони та підстави 
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криміналізації суспільно небезпечних посягань. Це підкреслює, що 

«соціальна обумовленість» і «криміналізація» – різні поняття, які не варто 

використовувати як синоніми. Друга дослідниця, почавши свої наукові 

пошуки з доволі вузького предметного дослідження, вийшла згодом на 

вирішення проблеми на загальному рівні, захистивши кандидатську 

дисертацію на тему «Теорія криміналізації». 

 Характерною рисою означеного періоду є певне зростання кількості 

публікацій щодо соціальної обумовленості норм та інститутів Загальної 

частини кримінального права. Водночас проведений аналіз свідчить про те, 

що масовидного характеру вони все ж таки не набули. 

Розділ 2 «Види кримінально-правових норм та поняття їх соціальної 

обумовленості» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Закон про кримінальну відповідальність та 

кримінально-правові норми як основоположні категорії кримінального 

права» на підставі аналізу надбання попередників стверджується, що в теорії 

кримінального права термін «закон про кримінальну відповідальність» 

використовується у двох значеннях: для позначення кримінального кодексу 

та однієї з його статей і навіть частини статті. При цьому розуміння 

названого терміна в другому значенні є дещо умовним, оскільки, на відміну 

від КК України або окремо прийнятого Верховною Радою України закону, 

окрема стаття (а тим більше її частина) не має всіх атрибутів закону як 

нормативно-правового акта (В. І. Борисов). 

З’ясовано, що в доктрині кримінального права термін «кримінально-

правова норма» («норма кримінального права») використовується, зокрема, 

як норма-припис, тобто для позначення окремих статей (частин статей) як 

Загальної, так і Особливої частин КК. Саме в такому значенні поняття 

«кримінально-правова норма» використовується в цьому дослідженні. 

У підрозділі 2.2 «Види кримінально-правових норм» доводиться, що 

проблему соціальної обумовленості доцільно досліджувати, дотримуючись 

поділу кримінально-правових норм на чотири види: охоронні, регулятивні, 

заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції). Це пояснюється тим, що 

фахівці в галузі загальної теорії права за критерієм функціональної 

спрямованості майже одностайно поділяють правові норми на регулятивні й 

охоронні. Такий підхід цілком узгоджується з виділеними ними основними 

функціями права – регулятивною та охоронною. Окрім цих основних 

функцій, деякі теоретики виділяють також заохочувальну. Цій функції 

кореспондують заохочувальні правові норми. Що стосується норм-дефініцій, 

то вони виокремлюються фахівцями у галузі загальної теорії права як один із 

видів спеціалізованих правових норм. 

У підрозділі 2.3 «Криміналізація суспільно небезпечних діянь  та 

соціальна обумовленість кримінально-правових норм: проблеми 
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співвідношення» обґрунтовується, що у кримінально-правовій доктрині 

термін «криміналізація» розглядається в динаміці та у статиці. У першому 

випадку мається на увазі процес, у другому – результат. Остання стадія 

процесу криміналізації є водночас його результатом. Під терміном 

«криміналізація» у вузькому сенсі мається на увазі визнання (порядок 

визнання) явища, небезпечного для суспільства, злочином. Перед 

дослідженням широкого сенсу цього терміна слід чітко визначитися з його 

предметом. Якщо йдеться про кримінально-правовий аспект проблеми, слід 

обмежити розуміння широкого значення терміна «криміналізація» суто 

кримінально-правовими проблемами, акцентуючи увагу на законодавчих 

обмеженнях щодо застосування інститутів звільнення від покарання, 

зниження віку кримінальної відповідальності шляхом внесення змін у 

частини 1 або 2 ст. 22 КК, розширення кола осіб, які можуть визнаватися 

суб’єктами певних злочинів, відновлення кримінальної караності готування 

до злочину невеликої тяжкості тощо. Зазначене не відкидає можливості (і 

навіть необхідності) вживання іншими науками широкого аспекту терміна 

«криміналізація» не в такому значенні, як це робить наука кримінального 

права. Вочевидь, криміналізація особистості і певних соціальних груп 

входить до предмета дослідження кримінології, а таке явище, як збільшення 

кількості кримінально караних діянь у суспільстві, окрім кримінології, 

потребує уваги з боку представників соціології. 

Доводиться, що серед усіх наявних у науці підходів до визначення 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм перевагу слід віддати 

тому, що пов’язує його з установленням (дослідженням) сукупності 

обставин, яким вони мають відповідати. 

Поняття «соціальна обумовленість» і «криміналізація» не є синонімами. 

Вирішення питання про їх співвідношення залежить від того, в якому сенсі 

розуміється криміналізація: як процес чи як результат. У другому випадку 

лише умовно можна стверджувати, що криміналізація є частиною соціальної 

обумовленості, оскільки вона має значення лише для охоронних 

кримінально-правових норм (норм-заборон), тоді як соціальна обумовленість 

характеризує кримінально-правові норми всіх видів. Умовність тут полягає в 

тому, що ці поняття характеризують різні правові явища (криміналізація – 

діяння, небезпечні для суспільства, а соціальна обумовленість стосується 

кримінально-правових норм, у тому числі й закріплення криміналізації в 

охоронних нормах). Якщо ж розглядати криміналізацію як процес, то вона 

передує соціальній обумовленості, тобто ці поняття характеризують дві 

послідовні стадії розвитку кримінального права. У цьому аспекті слід 

відзначити, що фахівці в галузі загальної теорії права також виокремлюють 

два рівня формування норми права: «правоутворення» і «правотворення» 

(«правотворчість»). 
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У підрозділі 2.4 «Ознаки соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм» показано, що термін «соціальна обумовленість» утворюється двома 

словами: «соціальна» і «обумовленість». 

На підставі вивчення тлумачних словників української мови, а також 

словників із суспільних наук, робиться висновок, що «соціальний» означає 

«пов’язаний з умовами суспільного життя», а «обумовленість» – це 

«залежність від чогось». Поєднуючи встановлені значення слів  «соціальний» 

і «обумовленість», зроблено висновок, що термін «соціальна обумовленість» 

означає «залежність від умов суспільного життя». Тому соціально 

обумовленою буде лише та кримінально-правова норма, що відповідає 

(кореспондує) умовам суспільного життя. 

Оскільки нами надається перевага тому (наявному в науці) підходу до 

визначення поняття соціальної обумовленості кримінально-правових норм, 

що пов’язаний із вивченням певних обставин, то саме із ними мають бути 

пов’язані ознаки, що утворюють досліджуване поняття. Тому серед цих ознак 

визначальне (вирішальне) значення має така ознака як «обставина». Саме за 

цією ознакою структуровано матеріал у розділах 3 та 4 дисертації. Соціальну 

обумовленість кримінально-правових норм варто визначати як сукупність 

обставин, яким вони мають відповідати. Це визначення утворюється такою 

сукупністю ознак: 1) кримінально-правова норма; 2) обставина; 3) 

відповідність. Розкриттю першої з них було присвячено підрозділ 2.1 

дослідження, друга, яка для подальшого дослідження є визначальною, буде 

проаналізована в підрозділі 2.5; що ж стосується третьої, то тлумачні 

словники визначають «відповідність» так: «узгодженість між чим-

небудь». Із наведеного випливає, що «відповідність» – це узгодженість 

кримінально-правової норми з певними обставинами. 

У підрозділі 2.5 «Обставини соціальної обумовленості кримінально-

правових норм та їх види» обґрунтовується, що обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм  виступають як соціологічний 

субстрат правотворення у сфері кримінального права (О. І. Коробеєв). 

Доводиться, що з усіх запропонованих у науці термінів для характеристики 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм найбільш вдалим є 

термін «обставина». Обґрунтовується, що обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм – це явища, події, факти і т. ін., 

що відображають їх залежність від умов суспільного життя. 

Наголошується, що критерієм систематизації обставин соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм має виступати обов’язковість 

урахування тієї чи іншої обставини при вирішенні питання щодо соціальної 

обумовленості кожної досліджуваної норми. У свою чергу, одна і та сама 

обставина може мати неоднакове значення для встановлення соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм різних видів. Саме за цим 
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критерієм (вид норми) відповідні обставини розподілено між наступними 

підрозділами дослідження, що зробило зручнішими їх аналіз, зокрема, та 

сприйняття подальшого матеріалу в цілому. Анонсується, що у розділі 3 

будуть проаналізовані обставини, що є характерними для встановлення 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм усіх видів (через це їх 

варто іменувати загальними обставинами соціальної обумовленості); 

у розділі 4 – ті обставини, які (на додаток до загальних) мають братися до 

уваги при встановленні соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм одного або декількох видів (тому їх варто іменувати спеціальними 

обставинами соціальної обумовленості). 

Розділ 3 «Загальні обставини соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Загальні універсальні обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм» досліджено такі обставини: 

суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність 

мови кримінально-правових норм. 

Розкрито зміст суспільної корисності кримінально-правових норм кожного 

виду. Серед іншого встановлено, що охоронна кримінально-правова норма може 

бути визнана суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься 

покарання, яке є адекватним небезпечності того діяння, відповідальність за яке 

передбачена в диспозиції. Вочевидь, залежність тут така: чим більшим ступенем 

суспільної небезпечності характеризується діяння, що зазначене в диспозиції, 

тим суворішою має бути санкція. Крім того, обґрунтовується недоречність 

виділення такої групи обставин соціальної обумовленості як соціальні 

обставини, що іноді має місце в літературі. 

Доведено, що при дослідженні соціальної обумовленості кримінально-

правових норм слід стверджувати про їх «системно-правову 

несуперечливість», а не про «нормативні фактори» чи «кримінально-

політичну адекватність». 

Під час дослідження чіткості й ясності мови кримінально-правових норм 

установлено, що їх текст має бути викладений стисло, літературною мовою, 

фразами нескладної конструкції, тобто без зайвого перевантаження 

підрядними реченнями і займенниками, прислівниковими і 

дієприслівниковими зворотами. Для втілення законодавчої думки необхідно 

утворити фразу з таким розташуванням слів, яка повністю, у всіх відмінках, 

відповідала б тому, що хотів сказати законодавець. Обґрунтовується, що 

єдність і визначеність термінології не може виступати як обов’язкова 

обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

У підрозділі 3.2 «Загальні альтернативні обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм» досліджено такі обставини, як 
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відповідність кримінально-правових норм  історичним традиціям, а також 

змінам у суспільному житті. 

Стверджується, що аналіз історичного досвіду дозволяє пояснити 

необхідність існування норм, що довели свою ефективність протягом часу, а 

також обґрунтувати неприпустимість включення у законодавство положень, 

які іспиту часом не витримали. Водночас зауважується, що альтернативу 

історії можуть складати реалії сьогодення, оскільки умови суспільного життя 

постійно змінюються, перебувають у русі; відбувається розвиток одних 

суспільних відносин, відмирання інших, поява нових. Тому на якомусь етапі 

розвитку норми, необхідність у яких нібито і була доведена протягом часу, 

вже перестають відповідати вимогам сучасності. При цьому одним із видів 

змін у суспільному житті є зміна динаміки певних суспільних явищ, а тому 

збільшення чи зменшення їх кількості не можна розглядати як окрему 

обставину соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

Розділ 4 «Спеціальні обставини соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Спеціальні обставини соціальної обумовленості 

охоронних кримінально-правових норм» виокремлюються і досліджуються 

такі обставини: наявність можливості боротьби із суспільно небезпечним 

діянням кримінально-правовими засобами, наявність ресурсів для здійснення 

кримінального переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, 

співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової 

заборони, повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони. 

Обґрунтовується, що під час встановлення такої обставини, як наявність 

можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-

правовими засобами, слід з’ясовувати лише те, чи взагалі можна або ні це 

зробити на сучасному рівні розвитку науки і техніки. 

Під час аналізу наявності ресурсів для здійснення кримінального 

переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, доводиться їх 

неоднакове значення для встановлення соціальної обумовленості чинних 

кримінально-правових норм та для криміналізації нових суспільно 

небезпечних діянь. 

Аналіз  повноти  і ненадмірності кримінально-правової заборони 

дозволив дійти висновку, що підставою для існування (передбачення) в 

законодавстві про кримінальну відповідальність спеціальних кримінально-

правових норм є істотна відмінність у характері або ступені суспільної 

небезпечності діяння, що передбачені цими нормами порівняно із загальними 

нормами. При цьому така відмінність має бути настільки істотною, що її 

неможливо відобразити у відносно визначеній або альтернативній санкції 

однієї (загальної) норми. 
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У підрозділі 4.2 «Спеціальні обставини соціальної обумовленості 

регулятивних, дефінітивних та заохочувальних кримінально-правових норм» 

аналізуються такі обставини: відповідність кримінально-правових норм 

суспільній моралі, узгодженість кримінально-правових норм із 

правосвідомістю та суспільною думкою. 

Зроблено висновок, що суспільна мораль є обов’язковою обставиною 

соціальної обумовленості заохочувальних кримінально-правових норм, 

оскільки усім таким нормам притаманна наявність суспільно корисної 

поведінки, яка саме так і сприймається соціумом. Водночас для визначення 

соціальної обумовленості регулятивних і дефінітивних кримінально-

правових норм суспільна мораль принципового значення не має, оскільки її 

положення лише найзагальнішім чином характеризують такі норми. 

На підставі аналізу наукових праць із загальної теорії права досліджено 

зміст поняття «правосвідомість», що дало можливість установити: для 

з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм доцільно 

обмежитися лише такою складовою змісту правосвідомості, як оцінка й 

усвідомлення наявних норм. 

Доводиться, що з усіх видів правосвідомості, які виділяються в загальній теорії 

права, для вирішення наукової проблеми соціальної обумовленості кримінально-

правових норм мають значення лише два види – суспільна і професійна. 

Установлено, що складовою вираження норм суспільної моралі та 

суспільної правосвідомості є суспільна думка. Тому остання не має 

самостійного значення для з’ясування соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження наукової проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм дозволяє сформулювати такі висновки: 

1. Методологічною основою дослідження обрано комплексний підхід до 

розгляду соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Серед усіх 

використаних методів слід особливо виділити логіко-історичний метод, 

оскільки починати дослідження треба саме з історії розвитку наукових 

поглядів на проблему. Такий підхід дозволяє виявити «білі плями» та 

окреслити предмет власного дослідження. 

Проблема соціальної обумовленості кримінально-правових норм стала 

предметом спеціального дослідження починаючи із 70-х рр. ХХ ст. При 

цьому до кінця 80-х рр. минулого століття вона (за рідкісними 

виключеннями) зводилася до дослідження кримінально-правової заборони на 

загальнотеоретичному рівні. Перехід до предметних досліджень (аналізу 

окремих кримінально-правових норм та інститутів), а так само звернення до 
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розгляду соціальної обумовленості положень Загальної частини КК, 

відбулося лише на початку 90-х рр. ХХ ст. Початок нового століття 

характеризується істотним зростанням кількості наукових публікацій із 

відповідної тематики, проте комплексного вирішення розглядуваної наукової 

проблеми в цей час запропоновано не було. 

2. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм визначається 

через сукупність обставин, яким вони мають відповідати. Це визначення 

утворюється такими ознаками: 1) кримінально-правова норма; 2) обставина; 

3) відповідність. При цьому поняття «соціальна обумовленість» і 

«криміналізація» не є синонімами. Про криміналізацію слід вести мову, коли 

йдеться про небезпечні для суспільства діяння (негативні явища об’єктивної 

дійсності), а соціальна обумовленість стосується вже не явищ, а необхідності 

прийняття (існування) кримінально-правових норм. Вирішення питання про 

співвідношення досліджуваних юридичних феноменів залежить від того, в 

якому сенсі розуміється криміналізація – як процес чи як результат. У 

першому випадку вона передує соціальній обумовленості, тобто ці поняття 

характеризують дві послідовні стадії розвитку кримінального права. У 

другому випадку (коли йдеться про закріплення діяння як злочину в 

кримінально-правовій нормі) можна стверджувати, що криміналізація є 

частиною соціальної обумовленості, оскільки вона має значення лише для 

охоронних кримінально-правових норм (норм-заборон), тоді як соціальна 

обумовленість характеризує кримінально-правові норми всіх видів. 

3. З усіх запропонованих у науці термінів для характеристики соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм найбільш доречним терміном є 

«обставина». Обставини соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм – це явища, події, факти і т. ін., що відображають їх залежність від 

умов суспільного життя. 

Система обставин, за допомогою яких визначається соціальна 

обумовленість кримінально-правових норм, має ґрунтуватися на такому 

критерії, який був би зрозумілим не лише для науковців, а й для народних 

депутатів, членів уряду та інших суб’єктів законодавчої ініціативи. Також він 

не повинен просто «групувати» обставини (за сферою людської діяльності, 

іншою сферою, галуззю науки тощо) чи поділяти їх (як це майже одностайно 

робиться в доктрині) на такі, що відображають суспільні процеси, які 

зумовлюють прийняття норми, і правила законодавчої техніки, а повинен 

віддзеркалювати значущість кожної із них для з’ясування соціальної 

обумовленості будь-якої досліджуваної норми. Вважаємо, що таким 

критерієм має виступати обов’язковість урахування тієї чи іншої обставини 

при вирішенні питання щодо соціальної обумовленості будь-якої 

досліджуваної норми. У свою чергу, обов’язкові обставини поділяються на 

універсальні та альтернативні. Універсальні обов’язкові обставини 
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характеризуються тим, що вся їх сукупність має враховуватися під час 

визначення соціальної обумовленості кожної норми. Альтернативні – тим, що 

обов’язково має бути дотримана одна з двох відповідних обставин. 

4. Проблему соціальної обумовленості доцільно досліджувати, 

дотримуючись поділу кримінально-правових норм на чотири види: охоронні, 

регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції). 

Для охоронних кримінально-правових норм обов’язковими обставинами 

соціальної обумовленості є: суспільна корисність, системно-правова 

несуперечливість, чіткість і ясність мови, відповідність історичним традиціям 

або змінам у суспільному житті (альтернативно), наявність можливості 

боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-правовими 

засобами, наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування 

осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, співрозмірність позитивних і 

негативних наслідків кримінально-правової заборони, повнота і 

ненадмірність кримінально-правової заборони. 

Регулятивні кримінально-правові норми мають відповідати таким обставинам 

соціальної обумовленості: суспільній корисності, системно-правовій 

несуперечливості, чіткості й ясності мови, історичним традиціям або змінам у 

суспільному житті (альтернативно), професійній правосвідомості. 

Дефінітивні кримінально-правові норми є соціально обумовленими за 

умови їх відповідності таким обставинам: суспільна корисність, системно-

правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, історичні традиції або 

зміни у суспільному житті (альтернативно), професійна правосвідомість. 

Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм 

визначається за допомогою таких обов’язкових обставин: суспільна 

корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, 

відповідність історичним традиціям або змінам у суспільному житті 

(альтернативно), узгодженість із суспільною та професійною 

правосвідомістю і відповідність суспільній моралі. 

5. Про суспільну корисність кримінально-правових норм можна зробити 

висновок навіть із назви того виду, до якого вона належить. Так, суспільна 

корисність охоронних норм кримінального права полягає в тому, що вони 

охороняють відповідні суспільні відносини від небезпечних посягань; 

регулятивних – у тому, що вони впорядковують кримінально-правові 

відносини, встановлюють належну поведінку для їх учасників (суб’єктів); 

норм-дефініцій – у тому, що вони визначають зміст певних кримінально-

правових понять; заохочувальних – у тому, що вони стимулюють особу до 

певної посткримінальної поведінки, корисної для суспільства. 

Обґрунтовано недоречність виділення такої групи обставин соціальної 

обумовленості, як «соціальні» обставини, оскільки вони розкривають 

значущість для суспільства певного виду діяльності, а тому характеризують 
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важливість відповідних суспільних відносин, переконують у необхідності їх 

виділення як об’єкта кримінально-правової охорони. З огляду на це, вони не 

мають самостійного значення, а є складовою частиною такої обставини 

соціальної обумовленості, як суспільна корисність. Крім того, всі обставини 

соціальної обумовленості (або фактори, про які пишуть окремі вчені) є 

«соціальними», тому вона (категорія), власне, і називається «соціальна 

обумовленість». Через це виділяти в рамках соціальної обумовленості «соціальні 

фактори» є нелогічним, оскільки частка поняття іменується так само, як і ціле. 

6. Під системно-правовою несуперечливістю кримінально-правових норм 

слід розуміти їх узгодженість із системою права (як внутрішньо-національного, 

так і міжнародного). Поняття «системно-правова несуперечливість» є ширшим за 

поняття «нормативні фактори» та «кримінально-політична адекватність», а тому 

саме це поняття слід використовувати для характеристики соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм. 

Порівняльно-правові фактори (положення кримінального законодавства 

зарубіжних держав) не мають практичного значення для визначення 

соціальної обумовленості наявних (існуючих) кримінально-правових норм. 

Зарубіжний досвід може бути враховано під час криміналізації нових діянь. 

При цьому він має другорядне значення (порівняно із суспільною 

небезпечністю, міжнародно-правовим фактором тощо), слугує лише 

додатковим аргументом (підтвердженням необхідності) щодо введення 

норми, яку зумовлюють, у першу чергу, інші суспільні процеси (зміна умов 

життя суспільства, збільшення кількості відповідних діянь та ін.). 

Поміщення законодавцем кримінально-правової норми не в той розділ КК, де 

вона мала б бути, свідчить про порушення системно-правової несуперечливості. 

7. Мовний вираз правової норми має відповідати трьом основним 

вимогам, а саме: бути точним, лаконічним і зрозумілим. Саме ці якості мови 

кримінально-правових норм дозволяють ідентифікувати сенс і букву закону. 

Коли розглядаються підстави криміналізації діянь, то логічно, що вимоги 

законодавчої техніки не можуть виступати в цьому значенні. Водночас коли 

йдеться не про діяння, а про кримінально-правові норми, то правила їх 

побудови вже не можуть бути посунуті на другий план. Тому чіткість і 

ясність мови виступає як «повноцінна» обставини соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм. 

Єдність термінології не є характерною для усіх без винятку 

кримінально-правових норм. Більше того, потреби у такій єдності в багатьох 

випадках навіть не виникає. Тому немає сенсу запроваджувати до Загальної 

частини КК нову спеціальну статтю (розділ) із назвою «Визначення 

термінів». Роз’яснення відповідних термінів у КК слід робити щодо норм, які 

містяться в межах певного розділу або конкретної статті (як це і робиться 

зараз). Кількість таких норм-дефініцій має бути збільшена. Водночас далеко 
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не в усіх випадках доцільно визначати зміст термінів у КК, а тому 

визначеність термінології також не може виступати обов’язковою умовою 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

8. Будь-яка кримінально-правова норма повинна: 1) або мати історичне 

підґрунтя (пройти «перевірку часом»); 2) або відповідати змінам, що 

відбулися в житті суспільства і викликали її появу у вітчизняному 

законодавстві. У випадках, коли суспільні відносини у відповідній сфері не 

зазнали суттєвих змін, то немає достатніх підстав не включати відповідні 

норми у новітнє законодавство або виключати їх із чинного. І, навпаки, 

законодавчі новели, що не віддзеркалюють зміни умов життя суспільства, не 

є соціально обумовленими. Інакше кажучи, норма не може з’явитися у 

кримінальному законодавстві «з нікуди»: її існування має бути обумовлене 

історичним досвідом або зміною умов життя суспільства. Зважаючи на це, 

відповідність кримінально-правової норми історичним традиціям (так само, 

як і змінам у суспільному житті) не можна віднести до універсальних 

обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Отже, 

повинна мати місце одна з двох названих обставин, а тому варто іменувати їх 

обов’язковими альтернативними. 

9. Наявність можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням 

кримінально-правовими засобами орієнтує на встановлення саме 

можливості виявлення, розслідування і доказування відповідних діянь, а не 

з’ясування «ціни» здійснення такої можливості. Втрати для економіки 

внаслідок криміналізації відповідних діянь слід розглядати як складову іншої 

обставини – «співвідношення позитивних і негативних наслідків 

кримінально-правової заборони». 

10. Під час криміналізації нових явищ, небезпечних для суспільства, слід 

з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів і в якому обсязі потребуватиме 

встановлення і реалізація нової кримінально-правової заборони. Водночас 

для визначення соціальної обумовленості наявної норми немає принципового 

значення, чи було це враховано при криміналізації (на той момент) або ні, 

оскільки тут має значення лише сучасна оцінка. Справа в тому, що ресурси 

можуть з’явитися згодом, у процесі застосування норми, а може бути і 

навпаки – вони можуть зникнути (змінитися на гірше). 

За умови відсутності процесуальних ресурсів не можна переходити до 

аналізу такої обставини соціальної обумовленості, як наявність можливості 

боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-правовими 

засобами. Взаємозалежність наведених обставин убачається такою: спочатку 

слід визначитися із тим, чи можливо або ні боротися з діянням кримінально-

правовими засобами? І лише потім з’ясовувати, чи є на таку боротьбу 

ресурси? У разі негативної відповіді на перше запитання актуальність 

відповіді на друге (щодо наявності чи відсутності ресурсів) втрачається. Тому 
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при встановленні соціальної обумовленості певної кримінально-правової 

норми спочатку слід з’ясовувати обставину можливості боротьби із суспільно 

небезпечними діяннями, що нею передбачені, кримінально-правовими 

засобами, і лише потім – обставину наявності ресурсів для здійснення 

кримінального переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння. 

11. Повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони як 

обставина соціальної обумовленості полягає у тому, щоб досліджувана 

кримінально-правова норма не містила у своєму тексті прогалин та зайвих 

ознак, які необґрунтовано розширюють або, навпаки, звужують межі 

злочинної поведінки, і в той самий час – не дублювала б заборони, 

встановлені іншими нормами, не створювала б зайву конкуренцію та 

існування нічим не зумовлених спеціальних складів. У разі необґрунтованого 

виділення спеціальних кримінально-правових норм може утворитися одна із 

двох ситуацій, які напряму пов’язані з такою обставиною соціальної 

обумовленості, як повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони. 

Ці випадки поділяються залежно від того, чи утворює спеціальна норма 

привілейований або кваліфікований склад злочину. Слід відзначити, що в 

обох випадках порушується саме ненадмірність заборони, оскільки діяння, 

що містяться у таких нормах, уже передбачені як злочини в нормах 

загальних. Тобто такі спеціальні норми мають розглядатися як надмірні. 

12. Не всі явища, якими наповнюють зміст правосвідомості фахівці в 

галузі загальної теорії права, є необхідними для визначення соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм. У цьому аспекти доцільно 

обмежитися з’ясуванням оцінки й усвідомлення наявних норм. У той самий 

час теорія криміналізації має виконувати наведене завдання щодо 

проектованих кримінально-правових норм. Для з’ясування соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм мають значення два види 

правосвідомості – суспільна і професійна. Водночас суспільна думка тут 

самостійного значення не має, оскільки виступає лише як складова 

вираження суспільної моралі та суспільної правосвідомості. 

13. Комплексне дослідження проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм дозволило сформулювати такі пропозиції щодо 

змін до КК України: 

І. У ч. 4 ст. 187 слова «або вчинений організованою групою» замінити на «або 

поєднаний із застосуванням зброї або предметів, що використовуються як зброя». 

ІІ. Доповнити розділ ІХ Особливої частини «Злочини проти громадської 

безпеки» ст. 2641 «Неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, 

бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв» такого змісту: 

«Неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, якщо це спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки, – 
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карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

ІІІ. Виключити з диспозиції ч. 1 ст. 296 слова «грубе» та «з мотивів явної 

неповаги до суспільства», сформулювавши її так: 

«хуліганство, тобто порушення громадського порядку, що 

супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом». 

ІV. Виключити з диспозиції ч. 3 ст. 355 слова «чи спричинило інші тяжкі 

наслідки». 

V. У санкції ч. 3 ст. 3211 слова «до десяти років» замінити на «до 

п’ятнадцяти років». 

VІ. З метою уніфікації термінології: 

 - у ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 3211, ч. 3 ст. 381, замість слів «смерть особи» 

передбачити «загибель людей»; 

- у ч. 2 ст. 137, замість слів «смерть неповнолітнього» передбачити 

«загибель людей»; 

- у ч. 2 ст. 139, замість слів «смерть хворого» передбачити «загибель людей»; 

 - у ст. 141, замість слів «смерть пацієнта» передбачити «загибель людей»; 

- у ч. 1, 2 ст. 253, замість «загибель або масове захворювання 

населення», слід зазначити «загибель або масове захворювання людей»; 

- у ч. 1 ст. 276 та ч. 1 ст. 279, замість слів «небезпеку для життя людей», 

передбачити «загрозу загибелі людей»; 

- у ч. 3 ст. 3212 замість слів «смерть потерпілого» передбачити «загибель людей». 

VІІ. З метою приведення тексту у відповідність до вимог чіткості мови: 

- у абзацах 2 частин 1, 3 ст. 158, частин 2–4 ст. 160, ч. 4 ст. 1971,  ст. 2181, ч. 1 

ст. 2671, ч. 1 ст. 3212, ч. 1 ст. 3693, ч. 1 ст. 3761  слова «від одного» виключити; 

- абз. 2 ч. 2 ст. 299 КК викласти у такий спосіб: «карається обмеженням волі 

на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк»; 

- абз. 2 ч. 1 ст. 205 КК викласти у такий спосіб: «карається штрафом від 

п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

- в абз. 2 ч. 1 ст. 213 КК, замість слів «обмеженням волі на строк до 

одного року», передбачити: «обмеженням волі на строк один рік». 
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Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». – Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2019. 

У дисертації здійснено комплексне спеціальне наукове дослідження проблеми 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм, в якому була обґрунтована 

система обставин, за допомогою яких слід встановлювати (визначати) соціальну 

обумовленість кримінально-правових норм будь-якого виду. Наукове дослідження 

ґрунтується на поєднанні висновків, накопичених у межах різних галузей знань 

(юриспруденції, філософії, соціології, кримінології, психології, лінгвістики тощо) 

щодо природи кримінально-правової норми та змісту окремих обставин (чинників, 

факторів), які обґрунтовують її існування та мають братися до уваги підчас її 

створення, вдосконалення, скасування, а так само визначають її зміст та форму. Під 

час проведення дослідження з використанням методології правознавства та інших 

галузей знань вироблено систему наукових положень та обґрунтовано наукові 

результати в галузі кримінального права та кримінології, що розв’язують важливу 

наукову проблему, а саме соціальну обумовленість кримінально-правових норм. 

Таку проблему пропонується вирішити за допомогою системи обставин, яким має 

відповідати будь-яка кримінально-правова норма – як чинна, так і проектована. При 

цьому в результаті дослідження розроблені зміни і доповнення до Кримінального 

кодексу України, що полягають у запровадженні нових норм та в удосконаленні 

наявних. Зазначене вдосконалення стосується не лише диспозицій кримінально-

правових норм, а ще й їх санкцій. 

Ключові слова: соціальна обумовленість, кримінально-правова норма, 

суспільна корисність, системно-правова несуперечливість, чіткість і ясність мови, 

історичні традиції, зміна умов життя суспільства, наявність можливості боротьби з 

діянням за допомогою кримінально-правових засобів, наявність ресурсів для 

здійснення кримінального переслідування, співрозмірність позитивних і негативних 

наслідків заборони, повнота і ненадмірність заборони, суспільна мораль, 

правосвідомість, суспільна думка. 
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Пащенко А. А. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. 

– Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.08. «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». – Одесский государственный университет 

внутренних дел, Одесса, 2019. 

В диссертации осуществлено комплексное специальное научное 

исследование проблемы социальной обусловленности уголовно-правовых 

норм, в котором была обоснована система обстоятельств, с помощью 

которых следует устанавливать (определять) социальную обусловленность 

уголовно-правовых норм каждого вида. Научное исследование основывается 

на сочетании выводов, накопленных в рамках различных отраслей знаний 

(юриспруденции, философии, социологии, криминологии, психологии, 

лингвистики и т.д.) относительно природы уголовно-правовой нормы и 

содержания отдельных обстоятельств (факторов), которые обосновывают ее 

существование и должны приниматься во внимание при ее создании, 

совершенствовании, отмене, а также определяют ее содержание и форму. 

При проведении исследования с использованием методологии правоведения 

и других отраслей знаний сформулирована система научных положений и 

обоснованы научные результаты в сфере уголовного права и криминологии, с 

помощью которых решена важная научная проблема, а именно социальная 

обусловленность уголовно-правовых норм. Такую проблему предлагается 

решить с помощью системы обстоятельств, которым должна соответствовать 

каждая уголовно-правовая норма –  как действующая, так и проектируемая. 

При этом в результате исследования разработаны изменения и дополнения в 

Уголовный кодекс Украины, которые заключаются в введении новых норм и 

в совершенствовании имеющихся. Указанное совершенствование касается не 

только диспозиций уголовно-правовых норм, но и их санкций. 

Ключевые слова: социальная обусловленность, уголовно-правовая 

норма, общественная полезность, системно-правовая непротиворечивость, 

четкость и ясность языка, исторические традиции, изменение условий жизни 

общества, наличие возможности борьбы с деянием при помощи уголовно-

правовых средств, наличие ресурсов для осуществления уголовного 

преследования, соразмерность позитивных и негативных последствий 

запрета, полнота и неизбыточность запрета, общественная мораль, 

правосознание, общественное мнение. 
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SUMMARY 

 

Pashchenko O. O. Social conditionality of criminal law norms. – 

Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

The dissertation for a Scientific Degree of Doctor of Law (Dr. hab.), specialty 

12.00.08. «Criminal law and criminology; criminal executive law». – Odesa State 

University of Internal Affairs, Odesa, 2019. 

In the dissertation the complex special scientific research of the problem of 

social conditionality of criminal law norms was made, in which the system of 

circumstances was substantiated, with the help of which it is necessary to establish 

(determine) the social conditionality of the criminal law norms of each type. The 

scientific research is based on a combination of the conclusions accumulated in 

different branches of knowledge (jurisprudence, philosophy, sociology, 

criminology, psychology, linguistics, etc.) regarding the nature of the criminal law 

and the content of certain circumstances (factors) that justify its existence: must be 

taken into account during its creation, improvement, cancellation and determine its 

content and form. During the research using the methodology of jurisprudence and 

other branches of knowledge a system of scientific statements was developed and 

scientific results in the sphere of criminal law and criminology, which solved an 

important scientific problem, namely, the social conditionality of criminal law 

norms, were substantiated. Such a problem is proposed to be solved by means of a 

system of circumstances, which must comply with each criminal law norm: both 

current and projected. At the same time, as a result of the study, amendments and 

additions to the Criminal Code of Ukraine were worked out, consisting in 

introducing new norms and improving existing ones. This improvement concerns 

not only dispositions of criminal law norms, but also their sanctions. 

Analysis of the attainment of predecessors allowed to conclude that in the 

doctrine of criminal law, the concept of "criminal law" ("the norm of criminal 

law") is used, in particular, as a norm- requirement, that is to indicate certain 

articles (parts of articles) as General and Special Parts of the Criminal Code. On 

the basis of this, in this sense, the notion "criminal law norm" is used in the 

dissertation study. 

The obtained scientific results, which are important for science and practice, 

meet the requirements of scientific novelty. Thus, it is proved that for solving the 

problem of social conditioning it makes sense to allocate 4 types of criminal law 

norms: protective, regulatory, incentive and defining (norms-definitions). For 

protective criminal law norms the mandatory conditions of social conditionality 

are: public utility, systemic and legal inconsistency, clearness and clarity of 

language, compliance with historical traditions or changes in public life 

(alternatively), the possibility of combating socially dangerous acts by criminal law 

means, the availability of resources for the criminal prosecution of persons who 

https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/conditionality
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committed socially dangerous acts, the proportionality of the positive and negative 

consequences of criminal prohibition, completeness and non-excessiveness of 

criminal law prohibition. Optional circumstances for these rules are: unity and 

certainty of terminology, compliance with public morality, coherence with social 

and professional legal consciousness. Regulatory criminal law norms must meet 

the following compulsory circumstances of social conditioning: public utility, 

systemic and legal inconsistency, clearness and clarity of language, historical 

traditions or changes in public life (alternatively), professional legal consciousness. 

Optional circumstances for such standards are the availability of resources for their 

application and the unity and certainty of terminology. Definitive criminal law 

norms are socially conditioned if they respond to such mandatory circumstances: 

public utility, systemic and legal inconsistency, clearness and clarity of language, 

historical traditions or changes in public life (alternatively), professional legal 

consciousness. An optional circumstance in this case is the unity and certainty of 

terminology. Social conditionality of encouraging criminal law norms is 

determined by the following obligatory circumstances: public utility, systemic and 

legal inconsistency, clearness and clarity of language, compliance with historical 

traditions or changes in public life (alternatively), consistency with social and 

professional legal inconsistency, and compliance with social moral. An optional 

circumstance for such norms (and, as has been shown, for all others) stands the 

unity and certainty of terminology. 

Key words: social conditionality, a criminal law norm, public utility, systemic and 

legal inconsistency, clearness and clarity of language, historical traditions, change of 

living conditions of society, the possibility of combating acts with the help of criminal 

law, the availability of resources for prosecution, proportionality of the positive and 

negative effects of prohibition, completeness and non-excessiveness of prohibition, public 

morality, legal consciousness, public opinion. 
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