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Анотація

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних
документів і матеріалів, теоретичних досліджень зроблено комплексний
історично-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність
УСРР (УРСР) у 1919–1959 рр. У книзі проаналізовано нормативно-правові акти,
які регулювали кримінально-правові відносини та забезпечували
кримінально-правову охорону найбільш важливих для радянської держави
суспільних відносин в означений період.   

Досліджено тенденції розвитку кримінального законодавства, його
трансформацію в умовах зміни політичного курсу країни. Розкрито
формування, концептуальні підходи, основні принципи та підстави
кримінальної відповідаль-ності, зміст інститутів Загальної та Особливої
частин кримінального законодавст-ва на різних історичних етапах
досліджуваного періоду.  

Монографія може бути корисною для науковців, студентів, суддів та
праців-ників правоохоронних органів, юристів.
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В умовах лібералізації та гуманізації кримінально-правової 

політики, спрямованої на послаблення кримінальної репресії 
виникає необхідність підвищення ефективності застосування 
норм КК України, узгодженого з положеннями міжнародно-
правових документів. Реформування системи кримінального 
права вимагає її комплексного наукового аналізу, в тому числі в 
історичному аспекті. 

Сучасні інститути кримінального права сформовані за прин-
ципом наступності та повторюваності базуються, зокрема на 
інститутах радянського кримінального права 1919–1959-х рр. 
Зміст і практика їх застосування характерні й для сьогоднішньо-
го часу. Однак така спадкоємність не завжди може бути оцінена 
позитивно. Надмірна репресивність кримінально-правових 
положень УСРР (УРСР) означеного періоду, недостатня формаль-
на визначеність, ідеологізованість, утилітарність у значній мірі 
перетворили його на засіб політичної боротьби з особами, 
незгідними з політичним курсом радянської влади. Об’єктивне 
висвітлення еволюції законодавства про кримінальну відповіда-
льність означеного періоду сприятиме унеможливленню 
використання положень КК України для порушення прав, свобод 
людини і громадянина. 

Зазначені обставини та необхідність формування теоретичної 
бази для кримінально-правової реформи в Україні визначають 
актуальність цього дослідження та значимість його результатів. 

Віддаючи належне внеску вчених у пізнання означеного пред-
мету дослідження, слід зауважити, що рівень опрацювання 
проблеми формування та розвитку законодавства про криміна-
льну відповідальність 1919 – 1959 рр. є недостатнім для компле-
ксного розуміння сутності його реалізації та юридичних наслід-
ків. Серед значної кількості праць, присвячених цьому питанню, 
необхідно відзначити таких радянських дослідників як: 
Л.В. Багрій-Шахматов, Я.М. Брайнін, М.М. Гернет, О.А. Герцензон, 
Ш.С. Грінгауз, П.С. Дагель, М.Д. Дурманов, М.М. Ісаєв, Ц.І. Карпець, 
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В.Д. Меньшагін, А.А. Піонтковський, Н.Ф. Кузнєцова, Б.С. Утєвсь- 
кий, А.М. Яковлєв, М.Д. Шаргородський та ін. Водночас науковці 
залишили поза увагою аналіз законодавства про кримінальну 
відповідальність як частини механізму репресивної політики 
радянської влади. 

Вагомий внесок у розкриття цієї проблематики зробили зару-
біжні вчені: Ю.О. Агафонов, А.В. Бріліантов, М.Р. Дєтков, М.С. Жук, 
Д.А. Ілло, С.В. Ісаєв, А.В. Калашнікова, Н.Ф. Кузнєцова, М.С. Таган- 
цев та ін.  

Окремі аспекти еволюції законодавства про кримінальну 
відповідальність означеного періоду висвітлюються у працях 
українських дослідників істориків та юристів таких як: І.Й. Бойко, 
О.В. Волох, Т.В. Вронська, В.К. Грищук, Ж.О. Дзейко, Ю.А. Понома- 
ренко, М.І. Колос, В.В. Кузнєцов, О.В. Кузьминець, П.П. Михай- 
ленко, В.П. Михайленко, І.Я. Терлюк, П.Л. Фріс, О.А. Чуваков, 
І.Б. Усенко, О.М. Шармар, В.І. Шакун, А.Є. Шевченко, О.Н. Ярмиш 
та ін. Не дивлячись не це, на теперішній час відсутнє єдине 
систематизоване наукове монографічне дослідження, яке 
всебічно розкриває еволюцію законодавства про кримінальну 
відповідальність означеного періоду. 

Положення, висновки та пропозиції, викладені в монографії 
становлять вагомий внесок у розвиток історії держави і права та 
кримінального права України. Результати дослідження можуть 
бути використані в науково-дослідних цілях, освітньому процесі 
у нормотворчій діяльності при удосконаленні кримінального 
законодавства. 
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