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ВСТУП

У	60-ті	роки	минулого	століття	професор	М.Д.	Шаргородський	
висловив	 абсолютно	 справедливу	 думку:	 «Юридична	 наука	
починається	там,	де	вона	каже	законодавцю	«ні».

Незважаючи	на	те	що	з	тих	пір	минуло	понад	півстоліття,	цей	
принцип	не	скільки	не	втратив	своєї	актуальності.

І	дійсно,	немає	нічого	практичнішого,	ніж	добра	теорія,	адже	
покликання	науки	–	забезпечити	потреби	практики,	вирішити	
наявні	там	проблеми,	вдосконалити	практичну	діяльність.1

«…Без	 належного	 теоретичного	 обґрунтування	 законодав-
ство	не	 спроможне	 виконати	 свою	 соціальну	 роль,	 поставлені	
перед	 ним	 завдання».2	 Інакше	 кажучи,	 наука	 сприяє	 форму-
ванню	ефективного	закону.3

Разом	із	тим	наука	кримінального	права,	яка	за	логікою	речей	
повинна	«працювати»	на	законодавця	та	правозастосувача,	сама	
перебуває	сьогодні	в	незадовільному	стані.

На	 тлі	 постійного	 збільшення	 кількості	 наукових	 публіка-
цій	 із	кримінального	права	 спостерігаються	відсутність	 сучас-
ної	парадигми	кримінально-правової	науки,	втрата	 її	філософ-
ського	 підґрунтя,	 поверхневість	 та	 безсистемність	 наукових	
пошукань,	панування	у	них	юридичного	позитивізму,	методоло-
гічна	невизначеність.4

Одним	 із	 суттєвих	 випадків	 даної	 проблематики	 є	 усталені	
підходи	 до	 тлумачення	 нормативності	 кримінального	 права,	

1 Хилюк	С.В.	Розвиток	науки	кримінального	права	України	після	відновлення	її	дер-
жавної	незалежності	(питання	особливої	частини):	дис.	…	к.ю.н.:	12.00.08	«Кримінальне	
право	та	кримінологія;	кримінально-виконавче	право»;	Львівський	національний	уні-
версистет	ім.	Івана	Франка.	Львів,	2007.	С.	86.

2	 Галабала	М.В.	Кримінально-правова	наука	незалежної	України.	Проблеми	загаль-
ної	частини:	монографія.	К.:	Юрінком	Інтер,	2013.	С.	31.

3	 Там	само.	С.	31-32.
4	 Вечерова	Є.М.	Науковий	супровід	кримінальної	законотворчості:	сучасний	стан	і	

перспективи	подальшого	розвитку.	Науковий вісник Міжнародного гуманітарного уні-
верситету. Серія «Юриспруденція».	2015.	№	15.	Т.	2.	С.	86-89.
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які	базуються	на	юридичному	позитивізмі	та	не	завжди	врахо-
вують	 ті	 трансформаційні	 процеси,	 що	 тривають	 у	 сучасному	
українському	суспільстві.

Аналіз	останніх	досліджень	засвідчує,	що	заявлена	тема	була	
предметом	 жвавого	 дискурсу	 переважно	 серед	 спеціалістів	 у	
галузі	теорії	держави	та	права	(на	дисертаційному	рівні,	напри-
клад,	С.І.	Вележев,	Я.В.	Гайворонська,	Л.І.	Заморська,	Е.Г.	Ліпатов,	
Л.О.	 Мурашко,	 Н.В.	 Панаріна,	 І.В.	 Патерило,	 І.А.	 Полонка,	
Є.О.	 Романюк	 тощо;	 на	 монографічному	 та	 загальнопубліцис-
тичному	 рівнях	 –	 С.С.	 Алексєєв,	 А.В.	 Арендаренко,	 М.І.	 Байтін,	
П.П.	 Богуцький,	 С.В.	 Бошно,	 Ю.О.	 Гаврилова,	 К.В.	 Горобець,	
М.Л.	 Давидова,	 В.В.	 Дудченко,	 А.І.	 Ковлер,	 А.С.	 Палазян,	
А.О.	 Фальковський,	 А.Ф.	 Крижановський,	 О.В.	 Малько,	
Г.В.	 Мальцев,	 Ю.М.	 Оборотов,	 О.В.	 Петришин,	 С.П.	 Погребняк,	
К.Є.	 Сігалов,	 В.В.	 Трофімов)	 або	 філософів	 права	 (на	 дисерта-
ційному	рівні,	 наприклад,	 Р.О.	Кабальський,	О.М.	Литвинов;	 на	
монографічному	 та	 публіцистичному	 рівнях	 –	 С.І.	 Максимов,	
В.А.	Бачинін)	чи	соціологів	(В.Д.	Плахов,	П.О.	Сорокін)	тощо.

У	 кримінально-правовій	площині	нормативність	права	 спе-
ціальному	 аналізу	 не	 піддавалася.	 Як	 виняток	 можна	 назвати	
монографічне	дослідження	В.Д.	Філімонова,	присвячене	одному	
з	питань,	яке	має	відношення	до	нормативності	кримінального	
права,	–	нормам	кримінального	права.

Разом	 із	 тим,	 суттєву	 евристичність	 щодо	 дослідження	 тих	
чи	 інших	 аспектів	 нормативності	 кримінального	 права	 опосе-
редковано	 становлять	 наукові	 напрацювання	 таких	 учених	 у	
галузі	 кримінального	 права,	 кримінології	 та	 кримінально-ви-
конавчого	права,	як	М.М.	Бабаєв,	А.М.	Бабенко,	Д.О.	Балобанова,	
Ю.В.	 Баулін,	 А.Б.	 Баумштейн,	 О.М.	 Бібік,	 А.І.	 Бойко,	 Н.В.	 Генріх,	
Ю.В.	Голік,	І.М.	Горбачова,	В.К.	Грищук,	Н.О.	Гуторова,	Г.В.	Денисова,	
О.І.	 Денькович,	 М.М.	 Дмитрук,	 О.О.	 Дудоров,	 А.Е.	 Жалінський,	
О.О.	Житний,	М.С.	Жук,	З.А.	Загиней,	А.В.	Іванчин,	О.О.	Книженко,	
М.В.	 Коган,	 Ю.Ю.	 Коломієць,	 Н.Ш.	 Козаєв,	 О.В.	 Козаченко,	
В.П.	Коняхін,	М.Й.	Коржанський,	Л.Л.	Кругліков,	 В.М.	Кудрявцев,	
В.В.	 Кулигін,	 Н.О.	 Лопашенко,	 А.С.	 Макаренко,	 В.В.	 Мальцев,	
С.О.	 Маркунцов,	 О.З.	 Мармура,	 І.І.	 Митрофанов,	 А.А.	 Музика,	
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В.О.	 Навроцький,	 Н.В.	 Наден,	 Н.А.	 Орловська,	 А.С.	 Оцяця,	
М.Г.	 Панов,	 О.М.	 Поліщук,	 Ю.Є.	 Пудовочкін,	 Є.М.	 Рахманова,	
Т.Р.	Сабітов,	І.О.	Рощина,	О.І.	Сітнікова,	Є.Л.	Стрельцов,	С.В.	Тасаков,	
В.О.	Туляков,	Ю.В.	Філей,	В.Д.	Філімонов,	П.Л.	Фріс,	М.І.	Хавронюк,	
П.В.	Хряпінський,	І.І.	Чугуніков,	В.Ф.	Щепельков,	Н.С.	Юзікова	тощо.

Вагомий	 внесок	 у	 дослідження	 нормативності	 криміналь-
ного	 права	 зробили	 такі	 зарубіжні	 спеціалісти	 юридичного	 і	
неюридичного	 профілю,	 як	 Р.	 Алексі,	 Г.Дж.	 Берман,	 Г.	 Кельзен,	
К.-Х.	Ледер,	Д.	Лойд,	Ф.	Фукуяма,	О.	Шпенглер	тощо.

Крім	того,	певну	цікавість	щодо	дослідження	нормативності	
кримінального	 права	 становлять	 здобутки	 фахівців	 у	 галузі	
міжнародного	права	(В.В.	Гаврилов),	психології	(Д.О.	Леонтьєв),	
географії	 та	 етнографії	 (Л.М.	 Гумільов),	 фізики	 (С.П.	 Капіца),	
астрофізики	(М.О.	Козирєв)	тощо.

Своєрідною	ахілесовою	п’ятою	у	дослідженні	нормативності	
є	те,	що	навіть	серед	спеціалістів,	які	безпосередньо	вивчали	цю	
проблематику,	відсутня	єдність	думок	щодо	її	статусу	та	право-
вої	 природи.	 Дуже	 часто	 під	 нормативністю	 хибно	 розуміють	
сукупність	норм	права	або	редуктивно	зводять	її	до	ознак	права,	
або	одночасно	відносять	як	до	властивостей	права,	так	і	до	його	
ознак,	помилково	ототожнюючи	ці	поняття.

Виходячи	 з	 вищенаведеного	 та	 зважаючи	 на	 іманентність	
нормативності	 кримінальному	 праву,	 нагальною	 є	 потреба	 у	
виробленні	 нового	 фокусу	 бачення	 даного	 феномена,	 а	 також	
зосередженні	уваги	на	її	галузевій	специфіці.

У	 монографії	 представлено	 авторську	 концепцію	 норма-
тивності	 кримінального	 права,	 котра	 ґрунтується	 на	 цінніс-
но-нормативному	праворозумінні.	Квінтесенцію	цієї	 концепції	
становить	 інтерпретація	 нормативності	 кримінального	 права	
як	 первинної	 сутнісної	 характеристики	 (властивості)	 кримі-
нального	права,	що	визначає	його	сенс	 і	призначення,	лежить	
в	основі	функцій,	принципів	 і	норм	кримінального	права,	 зав-
дяки	 чому	 кримінальне	 право	 виступає	 не	 лише	 регулятором	
суспільних	відносин,	а	й	передусім	засобом	юридизації	тих	цін-
ностей,	 що	 в	 конкретному	 суспільстві	 проголошено/визнано	
основоположними.
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Для	розкриття	базових	положень	запропонованої	концепції	
послідовно	висвітлюються	такі	блоки	проблем,	як	теоретичне	
та	методологічне	підґрунтя	дослідження	нормативності	кримі-
нального	 права,	 прояв	 нормативності	 кримінального	 права	 в	
окремих	 структурних	 елементах	 кримінального	 права,	 кримі-
нальному	законодавстві,	правозастосовчій	практиці,	а	також	її	
аналіз	у	контексті	соціокультурної	динаміки.

Автор	щиро	вдячна	президенту	Національного	університету	
«Одеська	юридична	академія»	академіку	С.В.	Ківалову	за	надану	
можливість	попрацювати	над	даним	науковим	проектом,	а	також	
своєму	науковому	консультанту,	доктору	юридичних	наук,	док-
тору	 теології,	 професору,	 члену-кореспонденту	 Національної	
академії	правових	наук	України,	заслуженому	діячу	науки	і	тех-
ніки	України	Євгену	Львовичу	Стрельцову	та	завідувачу	кафе-
дри	 загальнотеоретичної	 юриспруденції	 Національного	 уні-
верситету	 «Одеська	 юридична	 академія»,	 доктору	юридичних	
наук,	 професору,	 члену-кореспонденту	 Національної	 акаде-
мії	правових	наук	України,	заслуженому	юристу	України	Юрію	
Миколайовичу	Оборотову,	 завдяки	конструктивній	співпраці	з	
якими	стала	можливою	поява	цієї	монографії.

Слова	 подяки	 адресуються	 також	 рецензентам,	 професор-
сько-викладацькому	 складу	 кафедри	 кримінального	 права	
Національного	 університету	 «Одеська	 юридична	 академія»	 і	
рідним	за	допомогу,	підтримку	та	розуміння.
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