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Аналіз представлених О.О.Пащенком матеріалів дисертації та 

автореферату за темою: «Соціальна обумовленість кримінально-правових 

норм», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право, а також ознайомлення з його публікаціями, дає підстави 

стверджувати, що автором було проведено ґрунтовний науковий аналіз теми, 

актуальної в теоретичному та практичному плані, сформульовано висновки і 

пропозиції, що виносяться на захист. Оцінюючи дисертацію в цілому, можна 

констатувати, що дисертація О.О.Пащенка підготовлена на високому 

науковому рівні, її структура логічно побудована, ключові проблеми чітко 

сформульовані, наукові положення характеризуються високим ступенем 

обґрунтованості та достовірності, а висновки та рекомендації мають значення 

не лише для теорії кримінального права та кримінології, а й можуть стати 

основою пошуку в інших галузевих юридичних науках. Цей загальний 

висновок підтверджується за основними критеріями, за якими оцінюються 

подібні наукові роботи. 

Актуальність теми дослідження вбачається в тому, що О.О.Пащенко 

комплексно підійшов до розв’язання проблеми соціальної обумовленості 



кримінально-правових норм. Справа в тому, що забезпечення високого рівня 

правопорядку в країні і її регіонах є невід’ємною складовою соціально-

економічної та політичної стабільності держави, що досягається шляхом 

розробки ефективної системи запобігання злочинності, в тому числі і 

засобами кримінально-правового впливу. А серед багатьох напрямів 

запобігання злочинності, цей напрямок є одним із найважливіших. Саме 

законом встановлюється які дії вважаються злочинами і визначається міра 

покарання за порушення тих або інших норм. З цього приводу О.О.Пащенко 

вірно зазначає, що кримінальне законодавство в цілому і його кримінально-

правові норми, як соціальні регулятори, не виникають самі собою. Вони є 

продуктом соціальної дійсності. Передумовою криміналізації діянь є 

кримінально-правові та кримінологічні чинники. Саме ці чинники 

обумовлюють встановлення (або відмову від) кримінальної відповідальності. 

Складність наукового обґрунтування прийняття кримінально-правової 

норми, як важливої підстави впливу на злочинність, полягає у встановленні і 

повноцінному втіленні конкретних соціальних інтересів у правовій формі. 

Тому важливого значення набуває встановлення відповідності кожної 

кримінально-правової норми потребам суспільства та констатування 

ефективності їх дії.  

З огляду на зазначене, в умовах перетворень в українському 

суспільстві, дослідження чинників соціальної обумовленості кримінально-

правових норм є вкрай актуальним, оскільки вони відображають інтереси 

суспільства та в подальшому набувають відображення у законі. Що у 

кінцевому рахунку знаходить прояв у ефективності або неефективності 

впливу на злочинність. 

Швидко змінювані соціально-політичні та економічні умови в останні 

декілька років, призвели до необхідності теоретико-практичного 

осмислення проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм. Важливість наукових досліджень у цьому напрямку, нажаль, 

недооцінюється і в науково-доктринальному плані, що істотно знижує 



ефективність впливу на злочинність кримінально-правовими засобами, які 

є невід’ємним елементом стратегії протидії злочинності. Вищенаведене дає 

підстави зробити висновок про наявність важливої науково-практичної 

проблеми, що потребує відповідного оформлення у вигляді окремого 

напряму наукових досліджень. Зазначене свідчить про безумовну 

актуальність обраної теми і своєчасність проведеного О.О.Пащенком 

дисертаційного дослідження за темою: «Соціальна обумовленість 

кримінально-правових норм». 

Ретельне вивчення дисертації та автореферату дисертанта дозволяє 

констатувати, що об’єкт та предмет дисертації відповідають заявленій темі і 

свідчать про правильність обраних автором методологічних підходів до 

розкриття проблем, що винесені у назву роботи. Структура плану роботи та 

послідовність його викладення також відповідає темі дослідження й у повній 

мірі розкриває її зміст. Автором вміло та послідовно визначене завдання 

дослідження, які логічно випливають із задекларованої мети. Заслуговують  

на схвалення також використані у роботі методи дослідження, зокрема, їх 

кількість, виваженість обрання та вміле застосування, що повною мірою 

відбивається в структурі рецензованої роботи (дис. С. 28-38; автореф. С. 3-9). 

У роботі чітко простежується зв’язок з науковими програмами, 

планами та темами. Зокрема, 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) (дис. С. 33-

34; автореф. С. 3). 

Звертає на себе увагу тривалий строк проведеного дослідження – понад 

9 років. Незважаючи на те, що тема дисертації офіційно була затвердженою у 

2012 році, перші вагомі результати дослідження у вигляді тематичних-

фахових публікацій О.О.Пащенком були представлені вже протягом 2010-

2012 років. 

Не викликають заперечень ступінь обґрунтованості та достовірності 

наукових положень, висновків і рекомендацій. Результати дисертаційної 

роботи О.О.Пащенко виглядають достатньо переконливими й 

обґрунтованими. Останні забезпечуються: загальними положеннями 

матеріалістичної діалектики та застосуванням дослідницьких методів 

сучасної теорії пізнання, у тому числі як загальнонаукових методів 

(діалектичний, соціологічний, логіко-семантичний, історичний, системно-

функціональний, структурно-логічний, конкретно-логічний і т.д.), так й 

методів, притаманних дослідженням у правових науках (порівняльно-

правовий, формально-юридичний, історико-правовий та ін.), а також методів, 

властивих конкретно-соціологічним дослідженням. Науково-теоретичним 

підґрунтям дисертації виявилися наукові праці фахівців, у тому числі 

зарубіжних, у галузі філософії, загальної теорії держави і права, кримінології, 

кримінального, кримінально-виконавчого права, психології. Положення та 

висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які визначають 

правові засади соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

Здобувачем опрацьовано 591 найменування літературних та нормативних 

джерел. Інформаційну та 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 (дис. С. 35-45; автореф. С. 6).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

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. 

Так, автором 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 чотири види: охоронні, регулятивні, 

заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції). Автором дисертації 

предметно 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. Заслуговує на підтримку  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. У ракурсі наукової 

розвідки корисними виглядають наукові позиції щодо вичерпного переліку 

обставин, за допомогою яких слід визначати соціальну обумовленість 

кримінально-правових норм кожного виду: 1) для охоронних кримінально-

правових норм обов’язковими обставиними 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; 

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. У цілому позитивно 

оцінюється авторський підхід 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. Ми також не заперечуємо, 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. В 

основному переконливою виглядає авторська позиція, 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 боротьби за допомогою кримінально-правових 

засобів і неможливістю боротьби за допомогою інших. Не викликає 

заперечень також позиція, 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. Ми підтримуємо також 

висновки, 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. Цілком 

обґрунтованим вважаємо висновок, що для визначення соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм суспільна думка виступає як 

складова вираження суспільної моралі та суспільної правосвідомості. Окремі 

положення дисертації характеризуються удосконаленням або істотним 

розвитком наукових положень, а саме автором розвинуто 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; 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; 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. 

Детальний аналіз роботи засвідчив, що методологічну основу 

дослідження становить комплексний підхід до розгляду соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм. Здобувачем розкриті 



методологічні засади дослідження проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм; наведено широкий перелік методів, які ним 

використовувалися у ході дослідження, та здійснено їх описання з точки зору 

власного дослідження та перспектив у подальшому застосуванні (дис. С. 46-

53; автореф. С. 11-12). Автором проведено ретельний аналіз ґенези 

досліджень проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм 

починаючи від робіт криміналістів радянського періоду (1970-1991 рр.), 

першого десятиріччя Незалежності України та доробку правників України 

ХХІ сторіччя.  На цій основі ним зроблені узагальнення щодо основних 

принципів, обставин та підстав криміналізації; виокремлено основні риси та 

здобутки кожного із періодів; продемонстровано закономірності змін у 

підходах до вирішення розглядуваної наукової проблеми - від 

загальнотеоретичного рівня до предметних досліджень, які, за результатами 

дослідження, в основному корелюють із особливостями соціально-

економічного розвитку суспільства. Автору вдалося виявити, проаналізувати 

та згрупувати найбільш цінні та практично орієнтовані ідеї стосовно 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм (дис. С. 53-113; 

автореф. С. 12-14).  

Самостійний блок дисертації присвячений аналізу закону про 

кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми як 

основоположні категорії кримінального права; видам кримінально-правових 

норм; процесу криміналізації суспільно небезпечних діянь та соціальна 

обумовленість кримінально-правових норм та проблемам їх співвідношення. 

Важливим здобутком рецензованої праці можна визнати й те, що авторові 

вдалося визначити і сформулювати ознаки соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм, відмежувати їх від обставин 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм та їх видів. Це, на наш 

погляд, є дуже важливим для сучасної ефективної законотворчої діяльності в 

умовах реформування України (дис. С. 121-179; автореф. С. 14-17).  



Особливо доречно звернути увагу на ретельний аналіз загальних 

обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Автором 

надано класифікацію і розкрито зміст суспільної корисності кримінально-

правових норм кожного виду. На основі аналізу історичного досвіду, 

узагальнення теоретичних здобутків сучасності та практики функціонування 

сучасного кримінального законодавства здобувач пояснює необхідність 

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

обґрунтовує неприпустимість включення у законодавство положень, які 

іспиту часом не витримали. І з цим важко не погодитися. Водночас 

О.О.Пащенко справедливо зауважує, 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 (дис. С. 180-

275; автореф. С. 17-18). 

Здобувачем 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». У ході дослідження чинного КК України 

здобувачем також зафіксовано наявність порушень ключових принципів 

формування обставин соціальної обумовленості, як при формулюванні 

диспозиції кримінально-правових норм, так і під час побудови санкцій 

кримінально-правових норм. Особливістю дослідження є той факт, що 

дисертант не лише констатує проблему, недоліки у законодавчій практиці, а і 

вносить пропозиції із вирішення соціально-значимих регуляторів (дис. 

С. 180-275; автореф. С. 17-18).   



Не можна оминути увагою положення, які представлені автором у 

підрозділі 4.1 «Спеціальні обставини соціальної обумовленості охоронних 

кримінально-правових норм». Ним дуже вдало виокремлюються і 

досліджуються такі обставини, як 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. Переконливо 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. Крім цього О.О.Пащенком аналізуються такі обставини, як 

відповідність кримінально-правових норм суспільній моралі, узгодженість 

кримінально-правових норм із правосвідомістю та суспільною думкою. Ним 

доведено гіпотезу і зроблено відповідний 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 визначено 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. І навіть 

правий автор у тому, 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; а 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 (дис. С. 276-374; автореф. С. 18-19). Висновки 

дисертації у повній мірі відображають основні положення її змісту.  Всі 

положення, висновки і рекомендації мають не лише наукову, а й практичну 

цінність. Переважна більшість авторських здобутків упроваджена у 

законотворчу, наукову, освітню та практичну діяльність, що 

підтверджується великою кількістю актів впровадження – у діяльність 

Верховної Ради України, у роботу Верховного Суду України, а також у 

діяльність ряду науково-дослідних установ  (дис. С. 444-449). Отже, саме із 

наведених та багатьох інших причин дисертаційне дослідження 

О.О.Пащенка, без всякого сумніву, характеризується великою науково-

практичною цінністю і вирізняється новизною й оригінальністю, свідчить 

про досягнення докторантом високого фахового рівня для проведення 

високоефективних наукових досліджень. 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому. 

Структура дисертаційного дослідження характеризується логічною 

побудованою, зумовленою поставленими метою та завданнями дослідження, 

його об’єктом і предметом, відповідає логіці наукового пошуку та 

композиційно складається з складається з анотації, переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 13 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та 7 додатків. Загальний обсяг 

роботи - 436 сторінок, із них основного тексту - 360 сторінок, список 

використаних джерел становить 591 найменування (дис. С. 45; автореф. С. 

11). 

Про повноту викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, свідчить та обставина, що 

результати, теоретичні та практичні висновки, положення і 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. 

Оформлення дисертаційної роботи О.О.Пащенка відповідає 

встановленим вимогам. Зміст автореферату є ідентичним основним 

положенням дисертації. Науковий стиль викладення  державною мовою не 

викликає зауважень. Дисертація у цілому свідчить про вільну орієнтацію 

автора у кримінально-правовій та кримінологічній науці та добру обізнаність 

у науковій літературі й законодавстві, що відповідає високому рівню 

наукової кваліфікації. Висновки і пропозиції автора ґрунтуються на достатній 

науковій платформі, що дає підстави визнати дослідження самостійним і 

завершеним. Більшість висновків дисертанта науково обґрунтовані й 

оригінальні, сприяють перегляду усталених догм. 

Позитивна оцінка рецензованої роботи в цілому та її окремих положень 

не виключає можливості і необхідності висловити певні застереження і 

зауваження щодо позицій, які потребують критичної оцінки, є спірними або 

потребують додаткової аргументації та дають можливість вступити в 

дискусію з автором:  

1. Викликає зауваження достатньо «вільна» трактовка дисертантом 

методологічного інструментарію зі збору та аналізу емпірічного матеріалу, 

необхідного для проведення повноцінного якісного дослідження. Так, 

наприклад, залишається не зовсім з’ясованими місце і роль соціологічного 

метода дослідження. Як відомо, у теорії науки йдеться не про один будь-який 

соціологічний метод дослідження, а про цілу групу соціологічних методів, 

що найчастіше йменуються «конкретно-соціологічними». Роль й значення 

цих методів – бути у нагоді під час отримання й оброблення емпіричного 

(фактичного, фактуального) матеріалу дослідження. Отже, залишається 

нез’ясованим питання: за допомогою яких методів оброблялась емпірична 



база дослідження, про яку в роботі зазначається, але de facto зібрані якраз за 

допомогою соціологічних методів дослідження відомості (опитування, 

вивчення документів та ін.) не знаходять відбиття у тексті самої роботи. 

2. Крім того, у роботі нічого не згадується про статистичні методи 

дослідження, хоча фундамент будь-яких змін якраз й є кількісно-якісна 

оцінка наявної ситуації, що потребує відповідної реакції на неї. 

3. Не зовсім зрозумілою є дослідницька площина, на якій вживалися 

такі методи, як «аналіз» та «системний аналіз». Чи це, на думку автора, два 

принципово відмінні методи? Чи треба їх вживати поспіль, паралельно або у 

будь-якій іншій послідовності? Висловлене стосується й такої «пари» 

методів, як «системно-структурний метод» і «системний аналіз». На наш 

погляд, подібне відокремлення є занадто штучним й недостатньо 

обґрунтованим. Водночас, як відомо, психологічний метод «працює» 

виключно на тих площинах, де об’єктом дослідження є людина. Із тексту 

дисертації стає зрозумілим, що цей метод використовувався лише під час 

загальних розмірковувань щодо суспільної моралі, правосвідомості, правової 

культури тощо, безпосередньо не стикаючись із людиною.                

4. Загалом позитивно оцінюючи проведене дисертантом дослідження, 

водночас вважаємо за потрібне звернути увагу на той факт, що певні 

теоретичні позиції, висновки і твердження, викладені у дисертації, на наш 

погляд, не є безспірними, а тому потребують додаткової аргументації або 

навіть перегляду. Так, наприклад, є загальновідомим, що будь-яке поняття 

генерує в собі найбільш важливі, так би мовити, генетичні ознаки 

досліджуваного предмета, що свідчать про особливість останнього та 

відмежовують його від інших або схожих предметів пізнання. Але, 

конструюючи поняття соціальної обумовленості, автор спочатку визначає 

цей феномен як «залежність від умов суспільного життя», а потім додає, що 

це поняття утворюється такою сукупністю ознак, як: 1) кримінально-правова 

норма; 2) обставина; 3) відповідність. При такому підході не зовсім є 

зрозумілим дійсний зміст досліджуваного явища. Адже поняття, визначене за 



«принципом матрьошки», по-перше, не надає відповідь у самій понятійній 

конструкції на запитання, про сукупність яких саме обставин йдеться (що, до 

речі, й призводить до необхідності «продовження» процесу визначення цього 

поняття за рахунок внесення додаткового уточнення); а, по-друге, у 

«продовженні» цього поняття, на жаль, знову ж таки йдеться не про істотні 

ознаки аналізованого явища, а про структурні компоненти, свого роду 

«блоки», розкривши сутність яких, й можна було б надати завершене поняття 

явища соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Таким чином, 

інструментарій побудови певного поняття видається за дійсний зміст 

останнього. Крім того, потребує проведення чіткої демаркаційної межі 

вживання таких слів, як «термін», «поняття», «визначення» (як 

загальновідомо, у науковому обігу достатньо відомим є вживання – 

термінопоняття) та ін.      

5. На стор. 6 автореферату та стор. 38 дисертації задекларовано, що 

здобувачем оброблено офіційні статистичні дані Верховного Суду, 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, а 

також проведене анкетування 270 науковців (докторів і кандидатів 

юридичних наук) із проблеми соціальної обумовленості кримінально-

правових норм. Проте: 

а) отримані числові дані за результатами статистичного аналізу не 

відображені в актуальності обраної теми дисертації; 

б) відсутній кореляційний аналіз, який би математично підтверджував 

(або спростовував) висунуті автором наукові гіпотези; 

в) на стор. 442-443 дисертації міститься макет анкети із запитаннями до 

експертів. Разом із тим у роботі відсутня аналітична довідка, в якій 

узагальнювалися б отримані здобувачем основні результати опитування і 

відповідні наукові висновки. «Збитковість» дослідження у цій площині  

ускладнює перевірку отриманих автором результатів. 

6. На стор.  46-52 дисертації та на стор. 11-12 автореферату здобувачем 

представлено методологічні засади дослідження проблеми соціальної 



обумовленості кримінально-правових норм; наведено широкий перелік і 

описання методів, які ним використовувалися у ході дослідження. Основні 

ідеї і висновки здобувача ґрунтуються на позиціях фахівців Харківської та 

Київської наукових шкіл кримінального права (за виключенням О.В.Сердюка 

– соціологія права).  Результати цієї частини дослідження виглядали б більш 

переконливими, якщо б здобувач у ході цієї частини дослідження врахував 

(або піддав  критиці у разі незгоди з позиціями) здобутки фахівців 

Запоріжської (О.П. Рябчинська, В.М. Пальченкова, Т.А.Денисова, 

О.С. Шеремет та ін.), Донецької (В.М. Бесчастний, Є.С. Назимко), Львівської 

(В.К. Грищук, В.О. Навроцький), Київської (А.П. Закалюк, О.М. Джужа, 

А.А. Музика, О.П. Горох та ін.), Одеської (В.М. Дрьомін, Н.М. Крестовська, 

В.Я. Конопельський, Л.Г. Матвєєва, В.О. Меркулова, Є.Л. Стрельцов тощо) 

та інших наукових шкіл, а також здобутки відповідних фахівців-методологів 

у галузі теорії держави і права, філософії, адміністративного права та 

процесу, кримінального процесу, кримінології і т.д. 

7. На стор. 180-254 дис. та стор. 17 автореферату автором досліджено 

обставини та види соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Не 

принижуючи значення та якості проведеного дослідження у цій частині 

роботи, звернемо увагу на назву підрозділу 3.1, що означена як «Загальні 

універсальні обставини соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм». Така назва, на наш погляд, виглядає невдалою, оскільки, за 

тлумачним словником загальні та універсальні – це слова-синоніми. 

Наприклад, загальний – той, що стосується, торкається всіх, усього, 

поширюється на всіх, на все в цілому; універсальний – той, що охоплює все 

або багато чого у якійсь ділянці, галузі життя; всеосяжний. Отже, автор 

припускає надмірність у вживанні в назві підрозділу двох семантично єдиних 

категорій. 

8. Довгі роки у сучасній кримінально-правовій науці відбувалися гострі 

дискусії навколо теми впровадження інституту кримінальних проступків та 

їх місця у системі злочинів. Насьогодні Верховна Рада України прийняла 



Закон України від 22.11.2018 № 7279-д «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень». Дев’ятнадцятого квітня 

2019 року цей Закон був підписаний Президентом України. Законом внесено 

цілу низку змін до КК України та деяких інших кодексів. Зокрема, внесено 

зміни до статті 11 Кримінального кодексу, де визначення злочину 

трансформовано у визначення «кримінального правопорушення» 

(об’єднуючого як для злочинів, так і для проступків):  «суспільно небезпечне 

винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального 

правопорушення». У статті 12 КК України установлено види кримінальних 

правопорушень (кримінальні проступки та злочини) та надано їм визначення. 

Крім того, запроваджено цілу низку інших змін до Кримінального кодексу, 

Кримінального процесуального кодексу та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, що стосуються певних особливостей, 

пов’язаних із запровадженням інституту кримінальних проступків. 

Незважаючи на те, що питання кримінальних проступків мають пряме 

ставлення до теми «Соціальної обумовленості кримінально-правових норм», 

здобувач у рамках свого дослідження не приділяє уваги одному із 

центральних питань кримінально-правової науки. Він лише один раз на стор. 

344 згадує про кримінальні проступки у контексті їх розмежування з 

аморальними проступками та злочинами. Варто пояснити таку позицію.     

9. Також дисертація та автореферат, на жаль, не позбавлені окремих 

граматичних та стилістичних помилок й описок.    

Висловлені зауваження стосуються переважно спірних, дискусійних 

проблем. Вони не впливають на загальну позитивну оцінку роботи, яка є 

самостійним завершеним комплексним дослідженням актуальної теми, має 

науково-теоретичне і практичне значення, містить наукові положення, що є 

новим вирішенням конкретного наукового завдання та сприяють 

удосконаленню практики запобігання злочинам, пов’язаним із запобіганням 

злочинності органами місцевого самоврядування.   



Ґрунтуючись на викладеному вважаю, що дисертаційне дослідження 

Пащенка Олександра Олександровича «Соціальна обумовленість 

кримінально-правових норм» є завершеним монографічним дослідженням, 

яке виконане на належному рівні і відповідає вимогам, що пред’являються по 

подібного роду робіт. За актуальністю обраної теми, рівнем проведеного 

дослідження, ступенем обґрунтованості наукових положень, сформульованих 

висновків і рекомендацій, достовірністю і новизною, повнотою викладу в 

опублікованих працях, представлена робота та автореферат відповідають 

вимогам, що пред’являються до докторських дисертацій відповідно до п. п. 9, 

10,11, 12,13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі 

змінами) та Наказу МОН №40 від 12.01.2017 року, а Пащенка Олександр 

Олександрович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право.
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