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виконавче право. – Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України, Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2021. 

Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним 

дослідженням ефективності забороняючих кримінально-правових норм. У 

роботі обґрунтовано межі проведення дослідження та узагальнено 

методологічні підходи до розуміння ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм. Сформульовано поняття ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми, визначено співвідношення 

ефективності з суміжними поняттями (економічності, корисності, 

оптимальності, соціальної цінності, істинності та якості), досліджено види 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Проаналізовано 

якість та механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм, як 

критерії проведення якісної та кількісної оцінки ефективності норм. 

Визначено умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм.  

Зокрема, у першому розділі, присвяченому загальнотеоретичним 

засадам дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм, встановлено, що на сучасному етапі відсутнє наукове обґрунтування 

меж дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм. 

Це стало можливим через недостатнє вивчення вказаної проблематики, 

оскільки питання ефективності забороняючих кримінально-правових норм в 

науці кримінального права України розглядалися у межах публікацій 

присвячених ефективності кримінально-правових норм.  



 

 

Визначено та обґрунтовано межі проведення дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Доведено, що таке 

дослідження необхідно проводити починаючи зі створення забороняючої 

кримінально-правової норми до моменту вчинення кримінального 

правопорушення.  

Констатовано, що інші підходи до розуміння меж дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм включають у 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми ще й інші чинники, 

які не є показниками ефективності чи неефективності забороняючої 

кримінально-правової норми. Мова йде про включення у поняття 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм ще й ефективності 

діяльності щодо їх застосування, що призводить не лише до ускладнення 

оцінки ефективності забороняючої кримінально-правової норми, але й до 

труднощів у виокремленні власне ефективності забороняючої кримінально-

правової норми.  

Наголошено, що пропозиції щодо розроблення універсального 

визначення ефективності правових норм можна реалізувати з певною долею 

умовності, оскільки специфіка кожної галузі права вимагає внесення 

відповідних коректив. 

Узагальнено наукові підходи щодо розуміння ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм та розкрито їх переваги та 

недоліки. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що 

методологічною основою для оцінки ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм слугує телеологічний (цільовий) підхід до 

розуміння ефективності норм. 

У другому розділі досліджено поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, визначено співвідношення ефективності з 

суміжними поняттями, проаналізовані види ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм. 



 

 

Обґрунтовано, що ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм повинна досліджуватися комплексно, у єдності якісної та кількісної 

оцінки ефективності забороняючої кримінально-правової норми. 

Констатовано, що якісна (змістовна) оцінка ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм здійснюється за критеріями 

досконалості забороняючої кримінально-правової норми щодо змісту та 

форми, що визначають якість забороняючої кримінально-правової норми та 

становлять її потенційну ефективність. 

Аргументовано, що за допомогою кількісної оцінки ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм ми визначаємо реальну 

ефективність норми, що проявляється в процесі реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм, оскільки втілення змісту забороняючої 

кримінально-правової норми у поведінці суб’єктів відбувається за 

допомогою механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм.  

Для проведення кількісної оцінки ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм необхідно послуговуватися підходом, що 

полягає у порівнянні двох категорій: «мета» та «результат». Метою 

забороняючої кримінально-правової норми є охорона найбільш важливих 

суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань шляхом 

утримання суб’єктів від вчинення кримінального правопорушення під 

погрозою застосувати покарання; результатом є – утримання суб’єктів від 

вчинення кримінального правопорушення. 

Висловлено авторську позицію щодо визначення поняття 

ефективності забороняючої кримінально-правової норми, під якою 

запропоновано розуміти властивість норми, її якісно-кількісну 

характеристику, що полягає в потенційній можливості та реальній здатності 

забороняючої кримінально-правової норми впливати на поведінку суб’єкта з 

метою утримання від вчинення кримінального правопорушення під погрозою 



 

 

покарання і визначається якістю забороняючої кримінально-правової норми 

та механізмом її реалізації. 

Наголошено, що поняття ефективності часто вживається в різних 

значеннях, причиною цьому є «економізація» та «соціалізація» даного 

поняття, що створило підґрунтя для вживання поняття ефективності у різних 

значеннях. Особливої актуальності набуває питання про розмежування 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм з такими 

поняттями: економічність, корисність, оптимальність, соціальна цінність, 

істинність та якість, що обумовлено тим, що вказані поняття часто 

ототожнюються.  

Встановлено, що ефективність забороняючих кримінально правових 

норм із поняттями (економічності, корисності, оптимальності, соціальної 

цінності, істинності та якості) належить розмежовувати, оскільки, вони 

становлять собою самостійні, відмінні характеристики забороняючої 

кримінально-правової норми; відрізняються за змістом, правовою природою, 

показниками, кожне з цих понять має самостійне значення.  

Аргументовано, що для дослідження ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм важливе значення має виділення таких видів 

ефективності: потенційної та реальної. 

У третьому розділі проаналізовано критерії оцінки ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм. Зазначено, що такими 

критеріями пропонується розглядати якість забороняючої кримінально-

правової норми, що полягає у її змістовній оцінці та механізм реалізації 

забороняючої кримінально-правової норми, що полягає у кількісній оцінці. 

Узагальнено умови, що впливають на ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм. 

Зокрема, констатовано, що якість забороняючих кримінально-

правових норм необхідно розглядати в єдності та взаємозв`язку питань змісту 

та форми забороняючої кримінально-правової норми, як систему змістовних 



 

 

положень та формальних приписів, оскільки зміст забороняючої 

кримінально-правової норми об’єктивується у кримінально-правовому 

приписі та у сукупності (змісту та форми) визначає якість забороняючої 

кримінально-правової норми. 

Оцінку якості забороняючих кримінально-правових норм необхідно 

проводити за наступними критеріями: 1) внутрішня досконалість – 

сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, які 

характеризують її зміст; 2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей 

забороняючої кримінально-правової норми, які характеризують її форму, що 

виражається у кримінально-правовому приписі.  

Визначено, що якість забороняючої кримінально-правової норми– це 

сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, 

необхідних і достатніх для забезпечення ефективного врегулювання 

охоронюваних цією нормою суспільних відносин, що свідчить про 

досконалість її змісту та форми. 

Доведено, що ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм визначається не лише якістю норми, але й дієвим механізмом їх 

реалізації, оскільки, завдяки механізму реалізації проявляються якісні 

властивості норми, і за умови його належного функціонування переходять у 

кількісні показники, тобто у належне впорядкування суспільних відносин. 

Зроблено висновок про те, що у механізмі реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм, потрібно виділяти два найважливіші аспекти: 1) 

перший – попереджувальна дія забороняючої кримінально-правової норми, 

що визначається її якісними властивостями; 2) другий – інтелектуальною та 

вольовою діяльністю конкретної особи, яка визначає, який шлях: правомірної 

чи кримінально-протиправної поведінки обрати для себе.  

Розкрито зміст та структуру механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм. Структурними елементами механізму реалізації 



 

 

забороняючих кримінально-правових норм є: правовий засіб (нормативна 

основа), об’єкт, суб’єкт та соціально-правовий зв'язок.  

Запропоновано під механізмом реалізації забороняючих кримінально-

правових норм розуміти - процес здійснення суб’єктами прав та виконання 

обов’язків, визначених забороняючими кримінально-правовими нормами, що 

виражається у правомірній усвідомленій вольовій поведінці осіб, котрі 

можуть підлягати кримінальній відповідальності, і має своїм результатом 

дотримання ними цих норм. 

Виокремлено та проаналізовано умови ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм. Підсумовано, що умови ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм потрібно поділяти на: умови 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм, що забезпечують їх 

якість та умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм, що 

забезпечують дієвість механізму реалізації норм суб’єктами. 

Ключові слова: забороняюча кримінально-правова норма, ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм, критерії ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, якість забороняючих кримінально-

правових норм, механізм реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Zhdynyak N. P. The effectiveness of prohibitive criminal law norms. – 

Qualifying scientific work on the manuscript rights. 

Thesis for the Candidate Degree in Law in specialty 12.00.08 – Criminal 

Law and Criminology; Criminal-Executive Law. – Ivan Franko National 

University of Lviv of Ministry Education and Science of Ukraine,V. M. Koretsky 

Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The dissertation is the first in Ukraine complex monographic study of the 

effectiveness of prohibitive criminal law norms. The paper substantiates the limits 

of the study and summarizes the methodological approaches to understanding the 

effectiveness of prohibitive criminal law norms. The concept of efficiency of 

prohibitive criminal law norms is formulated, the ratio of efficiency with related 

concepts (economy, usefulness, optimality, social value, truth and quality) is 

determined, the types of efficiency of prohibitive criminal law norms are 

investigated. The quality and mechanism of implementation of prohibitive criminal 

law norms are analyzed as criteria for conducting a qualitative and quantitative 

assessment of the effectiveness of norms. The conditions for the effectiveness of 

prohibitive criminal law norms are determined. 

In particular, in the first section which is devoted to the general theoretical 

principles of the study of the effectiveness of prohibitive criminal law norms, it is 

established that at the present stage there is no scientific justification for the study 

of the effectiveness of prohibitive criminal law norms. This became possible due to 

insufficient study of this issue, as the issues of the effectiveness of prohibitive 

criminal law norms in the science of criminal law of Ukraine were considered 

within the publications on the effectiveness of criminal law norms. 

The limits of the study of the effectiveness of prohibitive criminal law 

norms have been determined and substantiated. It is proved that such a study 



 

 

should be conducted starting with the creation of a prohibitive criminal law norm 

until the commission of a criminal offense. 

It is noted that other approaches to understanding the limits of the study of 

the effectiveness of prohibitive criminal law norms  include the effectiveness of 

prohibitive criminal law norms and others factors that are not indicators of the 

effectiveness or ineffectiveness of prohibitive criminal law norm. It refers to the 

inclusion in the concept of the effectiveness of prohibitive criminal law norms and 

the effectiveness of their application, which leads not only to complicate the 

assessment of the effectiveness of prohibitive criminal law norm, but also to 

difficulties in identifying namely the effectiveness of prohibitive criminal law 

norm. 

It is emphasized that the proposals for the development of a universal 

definition of the effectiveness of legal norms can be implemented with a certain 

degree of conventionality, as the specifics of each branch of law requires 

appropriate adjustments. 

Scientific approaches to understanding the effectiveness of prohibitive 

criminal law norms are summarized and their advantages and disadvantages are 

revealed. Based on the analysis, it was concluded that the methodological basis for 

assessing the effectiveness of prohibitive criminal law norms is a teleological 

(target) approach to understanding the effectiveness of norms. 

The second section examines the concept of the effectiveness of prohibitive 

criminal law norms, determines the relationship of efficiency with related 

concepts, analyzes the types of effectiveness of prohibitive criminal law norms. 

The author's position is expressed on defining the concept of the 

effectiveness of prohibitive criminal law norm, which is proposed to understand as 

the character of the norm, its qualitative and quantitative characteristics, which 

manifests in the potential opportunity and real ability of the prohibitive criminal 

law norm to influence the behavior of the subject to refrain from committing 



 

 

criminal offense under threat of punishment, and is determined by the quality of 

the prohibitive criminal law norm and the mechanism of its implementation. 

It is emphasized that the concept of efficiency is often used in different 

meanings, the reason is the "economization" and "socialization" of this concept, 

which created the basis for the use of the concept of efficiency in different 

meanings. Of particular relevance is the question of distinguishing the 

effectiveness of prohibitive criminal law norms with the following concepts: cost-

effectiveness, usefulness, optimality, social value, truth and quality, due to the fact 

that these concepts are often identified . 

It is substantiated that the effectiveness of prohibitive criminal law should 

be studied comprehensively, in the unity of qualitative and quantitative assessment 

of the effectiveness of prohibitive criminal law norms. 

It is stated that qualitative (substantive) assessment of the effectiveness of 

prohibitive criminal law norms is based on the criteria of perfection of prohibitive 

criminal law norms in terms of content and form, which determine the quality of 

prohibitive criminal law norms and constitute its potential effectiveness. 

It is argued that by quantifying the effectiveness of prohibitive criminal law 

norms, we determine the real effectiveness of the norm, which is manifested in the 

implementation of prohibitive criminal law norms, as the implementation of the 

content of prohibitive criminal law norms in the behavior of subjects is 

implemented through the mechanism of criminal law norms. 

To conduct a quantitative assessment of the effectiveness of prohibitive 

criminal law norms, it is necessary to use a approach, which consists in comparing 

two categories: "goal" and "result". The purpose of the prohibitive criminal law 

norms is to protect the most important public relations from criminal encroachment 

by deterring subjects from committing a criminal offense under threat of 

punishment; the result is the deterrence of subjects from committing a criminal 

offense. 



 

 

The author's position is expressed on defining the concept of the 

effectiveness of prohibitive criminal law norms, which is proposed to understand 

as the character of the norm, its qualitative and quantitative characteristics, which 

manifests in the potential and real ability of the prohibitive criminal law norms to 

influence the behavior of the subject to refrain from committing criminal offense 

under threat of punishment, which is determined by the quality of the prohibitive 

criminal law norm and the mechanism of its implementation. 

It is emphasized that the concept of efficiency is often used in different 

meanings, the reason is the "economization" and "socialization" of this concept, 

which created the basis for the use of the concept of efficiency in different 

meanings. Of particular relevance is the question of distinguishing the 

effectiveness of prohibitive criminal law norms with the following concepts: "cost-

effectiveness", "usefulness", "optimality", "social value", "truth" and "quality", due 

to the fact that these concepts are often identified . 

It is established that the effectiveness of prohibitive criminal law norms 

with the concepts (cost-effectiveness, usefulness, optimality, social value, truth and 

quality) should be distinguished, because they are independent, different 

characteristics of the prohibitive criminal law norms; differ in content, legal nature, 

indicators, each of these concepts has its own meaning. 

It is argued that to study the effectiveness of prohibitive criminal law 

norms, it is important to identify the following types of efficiency: potential and 

actual. 

The third section analyzes the criteria for assessing the effectiveness of 

prohibitive criminal law norm. It is noted that such criteria are proposed to 

consider the quality of prohibitive criminal law norm, which consists in its 

substantive assessment and the mechanism for implementing prohibitive criminal 

law norm, concerning quantitative assessments.The conditions that affect the 

effectiveness of prohibitive criminal law are summarized. 



 

 

In particular, it was stated that the quality of prohibitive criminal law norm 

should be considered in the unity and relationship of the content and form of 

prohibitive criminal law norm, as a system of substantive provisions and formal 

requirements, as the content of prohibitive criminal law norm is objectified in 

criminal law regulation and in its entirety (content and form) determine the quality 

of the prohibitive criminal law norm. 

Assessment of the quality of prohibitive criminal law norms should be 

carried out according to the following criteria: 1) internal perfection - a set of 

characteristics of the prohibitive criminal law norms, which characterize its 

content; 2) external perfection - a set of characteristics of the prohibitive criminal 

law, which characterize its form, which is expressed in the criminal law regulation. 

It is determined that the quality of prohibitive criminal law norm is a set of 

characreristics of prohibitive criminal law norm which are necessary and sufficient 

to ensure effective regulation of public relations protected by these rules, which 

indicates the perfection of its content and forms. 

It is proved that the effectiveness of prohibitive criminal law norms is 

determined not only by the quality of the norm, but also by the effective 

mechanism of their implementation, because, due to the implementation 

mechanism, the qualitative characteristics of the norm are manifested, and under its 

proper functioning. 

It is concluded that in the mechanism of implementation of prohibitive 

criminal law norms, it is necessary to identify two most important aspects: 1) the 

first - the preventive effect of prohibitive criminal law norms, which is determined 

by its qualitative properties; 2) the second - the intellectual and volitional activity 

of a particular person, which determines which way: lawful or criminally illegal 

behavior to choose for yourself. 

The content and structure of the implementation mechanism of prohibitive 

criminal law norms are revealed. The structural elements of the implementation 



 

 

mechanism of prohibitive criminal law norms are: legal remedy (regulatory 

framework), object, subject and social and legal relationship. 

It is proposed to understand the implementation mechanism of prohibitive 

criminal law norms as the process of exercising the rights and fulfillment of 

obligations defined by prohibitive criminal law norms, which is expressed in 

lawful conscious willful behavior of persons subject to criminal liability, which 

may be subject to criminal liability, and they have their results in complying with 

these norms. 

The conditions of effectiveness of prohibitive criminal law norms are 

singled out and analyzed. It is concluded that the conditions of effectiveness of 

prohibitive criminal law norms should be divided into: conditions of effectiveness 

of prohibitive criminal law norms, ensuring their quality and conditions of 

effectiveness of prohibitive criminal law norms, providing the effective mechanism 

for implementing the rules by the subjects. 

Key words: prohibitive criminal law norm, effectiveness of prohibitive 

criminal law norms, criteria of effectiveness of prohibitive criminal law norms, 

quality of prohibitive criminal law norms, mechanism of implementation of 

prohibitive criminal law norms. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Кожна держава потребує 

ефективної охорони суспільних відносин від протиправних посягань. 

Забороняючі кримінально-правові норми призначені забезпечити охорону 

найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань 

та запобігати вчиненню кримінальних правопорушень. Те, наскільки 

відповідній забороняючій кримінально-правовій нормі вдається виконувати 

своє функціональне призначення, демонструє така її характеристика, як 

ефективність.  

Упродовж двадцяти років із часу прийняття Кримінального кодексу 

України (далі – КК України) 2001 року і донині він зазнавав численних змін 

(їх унесено згідно із понад 220 законами), що приймалися з метою його 

вдосконалення. Проте на сьогодні і в доктрині кримінального права, і в 

законотворчій та правозастосовній практиці відсутні чіткі критерії того, як 

визначати ефективність норми, що свідчить про необхідність розробки 

науково обґрунтованого інструментарію для оцінки ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм.  

Питання ефективності правових норм привертали увагу теоретиків 

права і представників галузевих наук як українських, серед яких 

В. В. Головченко, В. Н. Денисов, О. М. Мельник, Н. М. Оніщенко, 

П. М. Рабінович, В. Ф. Сіренко, так і зарубіжних, із-поміж яких С. С Алєксєєв, 

В. В. Глазирін, В. С. Горбань, І. А. Іконицька, В. А. Козлов, В. М. Кудрявцев, 

В. В. Лапаєва, Л. Х. Мінгазов, В. І. Нікітинський, А. С. Пашков, 

С. В. Полєніна, І. С. Самощенко, Ф. Н. Фаткуллін, В. А. Федосова, 

Л. Д. Чулюкін, Л. С. Явіч. Аналізу ефективності кримінально-правових норм чи 

окремих її аспектів присвятили свої розвідки С. А. Домахін, В. С. Дячков, 

Г. А. Злобін, І. І. Карпець, Н. Ф. Кузнєцова, Ю. В. Нікітін, О. І. Рарог, 

І. О. Рощіна, П. С. Тоболкін, І. Г. Філановський, П. Л. Фріс, 
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П. Ф. Хряпінський, М. Д. Шаргородський, В. І. Шмаров. Питання якості 

кримінального закону були предметом вивчення вітчизняних науковців, 

зокрема М. І. Бажанова, В. І. Борисова, Л. М. Демидової, Л. В. Дорош, 

З. А. Загиней-Заболотенко, В. О. Навроцького, М. І. Панова, В. В. Сташиса, 

В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, М. І. Хавронюка. 

Дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

у кримінально-правовій науці комплексно не проводилися. Окремі аспекти 

цієї тематики розглядалися у кандидатській дисертації І. О. Рощиної (2009 р.) 

«Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам». 

Проте ця робота не вичерпує існуючої проблематики, низка питань 

залишаються дискусійними, деякі недостатньо висвітлені, а окремі досі є 

невирішеними. Зокрема, питання змісту поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм та критеріїв для проведення оцінки їх 

ефективності; питання якості забороняючих кримінально-правових норм та 

механізму їх реалізації або взагалі не досліджувалися в українській доктрині 

права, або ж вивчалися фрагментарно – у рамках розгляду інших питань. 

Наведене обумовлює актуальність проведення ґрунтовного 

дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідної 

роботи кафедри кримінального права і кримінології Львівського 

національного університету імені Івана Франка в межах тем: «Актуальні 

кримінально-правові, кримінологічні та пенітенціарні проблеми запобігання 

та протидії злочинності в Україні» (номер державної реєстрації 

0106U005914), «Теоретико-прикладні проблеми кримінально-правової політики 

в Україні» (номер державної реєстрації 0110U004074), «Теоретико-прикладні 

проблеми удосконалення кримінального законодавства України» (номер 

державної реєстрації № 0113U004175), «Проблеми кримінально-правової 

охорони особи, суспільства та держави» (номер державної реєстрації 
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0116U001650); «Теоретико-прикладні проблеми ефективності кримінального 

законодавства України» (номер державної реєстрації 0119U002406).  

Тема дисертації затверджена Вченою радою Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол від 28 березня 2007 

р. № 11/3) та уточнена (протокол від 3 липня 2020 р. № 86/7). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка та науково-

теоретичне обґрунтування системного підходу до проведення аналізу та 

оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм. 

Для досягнення цієї мети окреслено такі завдання:  

– встановити та обґрунтувати межі проведення дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм; 

– узагальнити підходи (концепції) до визначення ефективності 

правових норм та на підставі проведення їх критичного аналізу виокремити 

методологічні підходи до розуміння ефективності забороняючих кримінально-

правових норм; 

– сформулювати та розкрити зміст поняття «ефективність 

забороняючої кримінально-правової норми» та встановити критерії для 

проведення оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм; 

– виявити співвідношення поняття «ефективність» забороняючих 

кримінально-правових норм» із поняттями «економічність», «корисність», 

«оптимальність», «соціальна цінність», «істинність», «якість» забороняючих 

кримінально-правових норм; 

– з’ясувати доцільність поділу ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм на види (зокрема, соціальну та юридичну 

ефективність; ефективність у широкому та вузькому розумінні; потенційну і 

реальну ефективність); 

– дослідити поняття якості забороняючих кримінально-правових норм 

та розробити критерії якості забороняючих кримінально-правових норм; 
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– розкрити зміст та структуру механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм; 

– визначити умови, що впливають на ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм.  

Об’єкт дослідження – забороняючі кримінально-правові норми. 

Предметом дослідження є ефективність забороняючих кримінально-

правових норм. 

Методи дослідження у дисертації обрано з урахуванням мети та 

завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Дослідження базується на 

концептуальних засадах діалектики – як фундаментального філософського 

методу, що дав можливість розглянути окремі явища у розвитку та 

взаємозв’язку, зокрема під час дослідження ефективності та якості 

забороняючих кримінально-правових норм, механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм (підрозділи 2.1, 3.1, 3.2). Зі загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів використано такі: аналіз та синтез – для 

виділення властивостей, ознак ефективності забороняючих кримінально-

правових норм та об’єднання їх у визначення поняття (підрозділ 2.1); 

абстрагування та індукції – з метою уявного відходу від несуттєвих 

властивостей, зв’язків, які характеризують поняття, що стосуються 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм, із одночасним 

виокремленням їх найважливіших рис для одержання загальних висновків 

(підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2); дедукції – для поширення загальних висновків 

теорії ефективності правових норм на досліджуваний вид (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.2, 2.3); системно-структурний – використовувався під час дослідження 

якості та механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм як 

пов’язаних та взаємообумовлених елементів ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, для визначення критеріїв розмежування 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм зі суміжними 

поняттями (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2); порівняльно-правовий – для порівняння 
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правових позицій Верховного Суду України, Верховного Суду, 

Конституційного Суду України з подібних питань між собою та з практикою 

Європейського суду з прав людини (підрозділи 2.1, 3.1); герменевтичний – з 

метою тлумачення юридичних текстів, зокрема Конституції України, КК 

України, інших нормативно-правових актів (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2); 

статистичний – для вивчення матеріалів судової практики (підрозділи 2.1, 3.1). 

Науково-теоретичну базу дослідження формують роботи із 

кримінального права, кримінології, загальної теорії права, інших галузей 

права (конституційного, кримінально-процесуального). Використано 

довідково-енциклопедичні видання та літературу з філософії. 

Нормативну базу роботи склали Конституція України, положення 

кримінального законодавства України, нормативно-правові акти інших 

галузей права. 

Емпіричну базу дослідження становить інформація, отримана завдяки 

аналізу матеріалів судової практики судів різних інстанцій в частині 

тлумачення та застосування кримінально-правових норм, зокрема постанов 

Верховного Суду України, Касаційного кримінального суду Верхового Суду 

та Великої Палати Верховного Суду, а також рішення Конституційного Суду 

України та Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим в Україні комплексним дослідженням 

проблеми ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Із-поміж 

найсуттєвіших положень, які визначають наукову новизну дисертації та 

виносяться на захист, доцільно виокремити такі: 

вперше: 

– встановлено межі дослідження ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, під якими запропоновано розуміти період 

здійснення оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм – 
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зі створення забороняючої кримінально-правової норми до моменту вчинення 

кримінального правопорушення; 

– визначено, що критеріями ефективності забороняючих кримінально-

правових норм є: 1) якість забороняючої кримінально-правової норми, що 

полягає у її змістовній оцінці; 2) механізм реалізації забороняючої 

кримінально-правової норми, що полягає у кількісній оцінці ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми; 

– констатовано, що під ефективністю забороняючої кримінально-

правової норми потрібно розуміти властивість норми, її якісно-кількісну 

характеристику, яка полягає у потенційній можливості та реальній здатності 

забороняючої кримінально-правової норми впливати на поведінку суб’єкта з 

метою утримання його від вчинення кримінального правопорушення під 

погрозою покарання і визначається якістю забороняючої кримінально-

правової норми та механізмом її реалізації; 

– запропоновано умови ефективності забороняючих кримінально-

правових норм поділяти на: ті, що забезпечують їх якість, і ті, що забезпечують 

дієвість механізму реалізації норм суб’єктами; 

удосконалено: 

– критерії розмежування реалізації та застосування забороняючих 

кримінально-правових норм, під якими запропоновано вважати: дію в часі, 

суб’єктів, правові наслідки, правовідносини, нормативне регулювання; 

– підхід, за яким реалізація забороняючих кримінально-правових норм 

відбувається у межах попереджувальних правовідносин, під якими слід 

розуміти врегульовані нормами кримінального права суспільні відносини, що 

виникають між державою та особою, котра може підлягати кримінальній 

відповідальності, та мають своїм змістом їх взаємні права й обов’язки і 

спрямовані на охорону найважливіших суспільних відносин шляхом 

встановлення у КК України кримінально-правової заборони та передбачення 

кримінальної відповідальності за її недодержання; 
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– критерії, за якими необхідно визначати якість забороняючих 

кримінально-правових норм: 1) внутрішня досконалість – сукупність 

властивостей забороняючої кримінально-правової норми, які характеризують 

її зміст; 2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої 

кримінально-правової норми, які характеризують її форму, що виражається у 

кримінально-правовому приписі; 

– поняття механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм, під яким пропонується розуміти процес здійснення суб’єктами прав та 

виконання обов’язків, визначених забороняючими кримінально-правовими 

нормами, що виражається у правомірній усвідомленій вольовій поведінці 

осіб, котрі можуть підлягати кримінальній відповідальності, і має своїм 

результатом дотримання ними цих норм; 

дістали подальший розвиток: 

– теоретичні положення щодо розмежування ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм зі суміжними поняттями, зокрема з 

поняттями економічності, корисності, оптимальності, соціальної цінності, 

істинності та якості забороняючих кримінально-правових норм, які становлять 

самостійні, відмінні характеристики забороняючої кримінально-правової 

норми;  

– теза про те, що теоретичне і практичне значення має поділ 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм на потенційну та 

реальну. 

Практичне значення отриманих результатів. Викладені у 

дисертації положення та висновки можуть бути використані у:  

– правотворчості – для вдосконалення забороняючих кримінально-

правових норм;  

– правозастосовній діяльності – для забезпечення якісної, точної та 

ефективної практики застосування забороняючих кримінально-правових норм; 
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– науково-дослідницькій діяльності – для подальшого розвитку й 

науково-теоретичного вдосконалення теорії ефективності кримінально-

правових норм;  

– навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Кримінальне 

право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива 

частина», «Кримінологія» (акт впровадження від 10.02.2021 р.), а також 

спецкурсів для студентів юридичних спеціальностей; при підготовці 

підручників, навчальних посібників та іншої літератури для юридичних 

закладів освіти.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації оприлюднено на 10 міжнародних і вітчизняних науково-

практичних конференціях: Всеукраїнській міжвузівській науковій 

конференції молодих учених та аспірантів «Проблеми вдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» 

(м. Івано-Франківськ, 20 квітня 2007 р.); ХІV регіональній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини 

в Україні» (м. Львів, 6 лютого 2008 р.); ХV регіональній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 4–5 лютого 2009 р.); ХVIII регіональній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 26–27 січня 2012 р.); ІV міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», 

присвяченій 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського 

(м. Одеса, 2 листопада 2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

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

жовтня 2013 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 

держави» (м. Запоріжжя, 3–4 жовтня 2014 р.); міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука в XXI столітті: перспективні та 
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пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 15–16 травня 2015 р.); XХV 

звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7–8 лютого 2019 р.); XХVII звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (м. Львів, 5–6 лютого 2021 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

відображено у п’ятнадцяти наукових працях. Це, зокрема, п’ять наукових 

статей, із них чотири – у фахових виданнях України, одна – в іноземному 

виданні, а також десять – тези доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, що об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 187 

сторінок, з яких основний текст – 162 сторінки, список використаних джерел  

(193 найменування) – 21 сторінка, два додатки – 4 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБОРОНЯЮЧИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ 

НОРМ 

 

1.1. Межі дослідження ефективності забороняючих кримінально-

правових норм 

 

Проблематика ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм належить до фундаментальних, дослідження яких сприятиме 

вирішенню багатьох інших питань. Це, зокрема, підвищення якості 

забороняючих кримінально-правових норм, упровадження найбільш дієвих 

механізмів їх реалізації, відтак – пошук подальших шляхів удосконалення 

забороняючих кримінально-правових норм.  

Щодо визначення поняття ефективності правової норми найбільше 

прихильників отримала концепція, згідно з якою під «ефективністю 

розуміють співвідношення між фактичним результатом їх дії й тією 

соціальною метою, для досягнення якої ці норми були прийняті» 

(В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, М. С. Самощенко, В. В. Глазирін) [31, 

с. 22].  

Проте, з цього визначення одразу виникає питання про те, що треба 

розуміти під «результатом їх дії»: утримання особи від вчинення 

кримінального правопорушення чи винесений обвинувальний вирок, а відтак 

чи діяльність із застосування забороняючої кримінально-правової норми 

охоплюється поняттям ефективності забороняючої кримінально-правової 

норми?  

Незважаючи на те, що науковці вже пропонували розмежовувати 

терміни та позначувані ними поняття «ефективності правових норм» та 

«ефективності діяльності щодо їх застосування» (Є. Л. Бонк [10, с. 113], 
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З. Д. Єнікєєв [33, с. 82]., Н. Ф. Кузнецова [83, с. 39], П. М. Рабінович [136, 

с. 203]), однак ми не віднайшли не лише обґрунтування, але й вказівки на 

визначення меж проведення дослідження ефективності правових норм.  

Окрім того, у науковій літературі розрізняють: ефективність правової 

норми у широкому та вузькому значеннях (О. І. Рарог) [137, с. 76]; 

ефективність правової норми та ефективність механізму дії правової норми 

(В. І. Нікітинський) [111, с. 19]; ефективність дії кримінально-правових норм 

та ефективність діяльності із застосування кримінально-правових норм, 

ефективність реалізації норм кримінального права шляхом їх дотримання, 

виконання й використання та ефективність дії цих норм (В. С. Дячков) [21, 

с. 62-64] (детальніше про види ефективності забороняючих кримінально-

правових норм йдеться у підрозділі 2.3). 

Наведене свідчить про неоднакове застосування вченими поняття 

«ефективність правової норми» та зумовлює необхідність проведення 

подальших досліджень, пошуку додаткових аргументів, що дасть змогу 

визначити межі дослідження ефективності кримінально-правових норм. 

Особливої актуальності вказана проблематика набуває щодо 

характерних для кримінального права забороняючих кримінально-правових 

норм, з урахуванням специфіки їх правової природи та особливостей 

реалізації. Забороняючі кримінально-правові норми визначають, які 

суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та 

передбачають межі (вид (види) та розмір (розміри)) покарання за його 

вчинення і становлять предмет цього дослідження з огляду на їх 

ефективність.  

На думку С. С. Алєксєєва, «…з точки зору забезпечення ефективності 

впливу права на суспільні відносини, виявиться неминучим розгляд 

правотворчості та реалізації права (зокрема, аналіз застосування юридичних 

норм)» [1, с. 31]. Проте, важливо з’ясувати, що потрібно розуміти під 

реалізацією забороняючих кримінально-правових норм; чи застосування 
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забороняючих кримінально-правових норм є формою їх реалізації, а відтак, 

чи застосування забороняючих кримінально-правових норм охоплюється 

поняттям ефективності забороняючих кримінально-правових норм? 

Вирішення цих питань дасть змогу визначити межі у яких, на нашу думку, 

необхідно проводити дослідження ефективності забороняючих кримінально-

правових норм. 

Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати полярність думок 

науковців у визначенні місця застосування права у системі форм реалізації 

права. Чи належить «застосування» до форм реалізації права, у науці 

вирішується, зважаючи на авторські розуміння поняття застосування, багато 

у чому використовуючи напрацювання науковців теорії права у галузевих 

дисциплінах, не враховуючи специфіку кримінально-правової галузі [47, 

с. 300]. 

Отож, потребують дослідження поняття «реалізація» та 

«застосування» з урахуванням особливостей правової природи забороняючих 

кримінально-правових норм у площині проблематики їх ефективності. 

Із позиції теорії права застосування права розуміють як: 

– особливу форму реалізації права (С. С. Сливка) [162, с. 33]; 

– організаційно-юридичну діяльність компетентних органів… з метою 

створення умов, необхідних для реалізації цими суб’єктами таких норм 

(П. М. Рабінович) [136, с. 169]; 

– становить не одну з форм безпосередньої реалізації, а належить до 

процесу реалізації, його ходу (С. С. Алексєєв, І. Я. Дюрягін) [3, с. 25-26]. 

Практично дублюють позиції науковців теорії права вчені у галузі 

кримінального права, які застосування норм кримінального права 

розглядають як: 

– одну з форм реалізації права (О. В. Наден) [104, с. 67]; 

– процедурну стадію, наслідок, чи передумову для реалізації 

кримінально-правової норми (Т. А. Сулейманов, А. М. Павлухін, 
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Н. Д. Еріашвілі) [167, с. 29]; 

– особливу проміжну стадію реалізації цих норм (В. С. Дячков) [21, 

с. 50]. 

Кожна з названих позицій достатньо аргументована, зважаючи на 

застосований конкретний методологічний підхід. Щодо співвідношення 

понять «реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових 

норм варто зазначити наступне. 

Загальноприйнято в теорії права вирізняти три форми реалізації 

правових норм – використання, виконання, дотримання. Формою реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм є дотримання.  

Реалізація забороняючих кримінально-правових норм – це правомірна 

діяльність суб’єктів шляхом утримання від вчинків, на які нормами права 

накладена заборона [115, с. 11]. Механізм такої реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм полягає в охороні найважливіших суспільних 

відносин від кримінально-протиправних посягань і запобіганні кримінальним 

правопорушенням шляхом впливу на поведінку осіб, які можуть підлягати 

кримінальній відповідальності.  

Поведінка вказаних осіб характеризується зовнішньою пасивністю – 

утриманням від вчинення кримінального правопорушення, рідше – 

активними діями (якщо формою вчинення кримінального правопорушення є 

бездіяльність). Отже, забороняюча кримінально-правова норма реалізується у 

формі дотримання, тобто утримання особи від вчинення кримінального 

правопорушення. 

Тому, спірною, на наш погляд, є позиція О. В. Наден про те, що норми 

кримінального права можуть реалізуватися лише шляхом застосування їх 

державою. Обґрунтовуючи цю позицію, О. В. Наден зазначає: «Слід 

розрізняти форми реалізації приватного та публічного права… На відміну від 

застосування права у приватноправових відносинах, у публічно-правових 

воно здійснюється не ззовні, а зсередини – одним із учасників (публічною 
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владою).., оскільки кримінально-правові суспільні відносини є класичним 

зразком публічно-правових відносин, а норми кримінального права в 

рафінованому вигляді є нормами публічного права, при чому звернуті вони 

до держави як суб’єкта кримінально-правових суспільних відносин, то й 

реалізуватися вони (норми) можуть лише шляхом застосування їх державою 

в особі відповідних органів державної влади» [104, с. 66-67].  

Ми не погоджуємося з позицією О. В. Наден про те, що кримінально-

правові норми реалізуються лише шляхом застосування, оскільки складно 

заперечити наявність такої форми реалізації забороняючих кримінально-

правових норм, як дотримання.  

Як зазначають автори монографії «Механізм і форми реалізації 

кримінального права» (Т. А. Сулейманов, А. М. Павлухін, Н. Д. Еріашвілі), 

застосування норм права необхідне в наступних випадках: 

- по-перше, тоді, коли права та обов’язки позитивного характеру не 

можуть виникнути без владного рішення уповноважених органів; 

- по-друге, правозастосування необхідне у випадках конфліктів 

сторін: спору про права, порушення права суб’єкта, виникнення перешкод 

при здійсненні свого права; 

- по-третє, застосування права необхідне у випадках вчинення 

правопорушення; 

- по-четверте, правозастосування необхідне, коли іншим способом не 

можна встановити, підтвердити наявність факту, що має юридичне значення 

(юридичного факту) [167, с. 16-17]. 

Із моменту набрання чинності законом про кримінальну 

відповідальність забороняюча кримінально-правова норма починає діяти. З 

цього моменту можливий її попереджувальний вплив на відповідних осіб. У 

випадку, коли такий вплив не спрацював, і вчинено кримінальне 

правопорушення, з цього моменту працівники органів досудового 

розслідування та суду застосовують забороняючу кримінально-правову 
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норму.  

Тобто «реалізацію» та «застосування» забороняючих кримінально-

правових норм потрібно розмежовувати, оскільки це різні стадії дії норми. 

Так, Л. І. Спірідонов зазначає: «…дія закону охоплює дві стадії: перша – 

попереджувальна дія юридичної заборони, що змушує людину утриматися 

від протиправних вчинків; друга – застосування кримінального закону 

правоохоронними органами в тому випадку, якщо кримінально-правова 

заборона все ж таки порушується (у межах цього дослідження терміни 

«запобігання» та «попередження» вживаються як синоніми)» [165, с. 126]. 

Також попереджувальну дію кримінально-правових норм виокремлює 

В. С. Дячков, який, досліджуючи питання механізму ефективної дії норм 

кримінального права, зазначав, що механізм дії кримінально-правової норми 

складається з таких етапів: профілактичного (з моменту набрання чинності 

кримінального закону до моменту вчинення злочину); постпрофілактичного 

(з моменту вчинення злочину до притягнення особи до кримінальної 

відповідальності); управлінського (з моменту притягнення до кримінальної 

відповідальності до винесення обвинувального вироку) [21, с. 31, 47, 50].  

Таким чином, реалізація та застосування забороняючих кримінально-

правових норм – це певні етапи (стадії), які можуть виникати впродовж дії 

забороняючої кримінально-правової норми (з моменту набрання чинності 

норми до моменту втрати нормою чинності), здійснення одного з яких 

відповідною особою виключає можливість наявності іншого.  

Тобто, якщо забороняюча кримінально-правова норма реалізується, а 

така реалізація можлива лише у формі дотримання (утримання особи від 

вчинення кримінального правопорушення), відтак вона не може бути 

застосована щодо цієї особи (адже застосування забороняючих кримінально-

правових норм можливе відповідним судом та органами досудового 

розслідування за умови вчинення особою кримінального правопорушення).  

Вчинення кримінального правопорушення є певним вододілом між 
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реалізацією та застосуванням забороняючих кримінально-правових норм. 

«Факт вчинення злочину свідчить про появу конфлікту між суб’єктом та 

державою, і саме з цього моменту у держави в особі її правоохоронних 

органів виникає повноваження вчиняти все необхідне, щоб примусити особу, 

винну у вчиненні злочину, перетерпіти міру відповідальності, міру 

державного примусу, суворість якої визначається тяжкістю вчиненого, а у 

винної особи виникає обов’язок відповісти перед державою» [12, с. 90]. 

Тому, на нашу думку, «реалізація» та «застосування» відрізняються 

моментом дії (дією в часі). Реалізація забороняючих кримінально-правових 

норм є первинною в часі, можлива лише до моменту вчинення кримінального 

правопорушення. Якщо забороняюча кримінально-правова норма не 

реалізується, і кримінальне правопорушення вчинено, настає час її 

застосування.  

Реалізацію та застосування забороняючих кримінально-правових норм 

можна відрізняти і за правовідносинами, що виникають унаслідок 

«реалізації» чи «застосування». Утім, варто зазначити, що питання 

правовідносин є одним із найскладніших, дискусійних і неоднозначних. 

Як зазначає С. О. Маркунцов, заборони за своєю природою виконують 

як регулятивну, так і охоронну функції. Охороняючи певні інтереси (особи, 

суспільства), кримінально-правова заборона впорядковує (регулює) пов’язані 

з цим суспільні відносини [96, с. 84].  

Якщо стосовно того, що застосування забороняючих кримінально-

правових норм відбувається в межах відповідного правовідношення, сумнівів 

немає, питання виникає лише в межах охоронного чи регулятивного, то щодо 

реалізації забороняючих кримінально-правових норм ситуація інша. 

Щодо виникнення правовідношення при реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм серед позицій науковців умовно можна 

виокремити 4 групи: 

– реалізація забороняючих кримінально-правових норм відбувається 
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поза правовідносинами (Г. О. Петрова) [125, с. 160];  

– реалізація забороняючих кримінально-правових норм відбувається в 

межах попереджувальних правовідносин (А. В. Наумов) [108, с. 5-15]; 

– реалізація забороняючих кримінально-правових норм здійснюється 

через позитивне кримінальне правовідношення (Т. А. Сулейманов, 

А. М. Павлухін, Н. Д. Еріашвілі, А. А. Лакєєв) [167, с. 147-149; 81, с. 143]; 

– дотримання реалізується в рамках загальних кримінально-правових 

відносин (В. А. Елеонский) [32, с. 67]. 

Без сумніву, складність проблематики не дає змоги детально 

розглянути її в межах цього дослідження. Однак, варто зазначити таке. 

Завданням КК України, згідно зі ст. 1 цього кодексу, є правове 

забезпечення охорони найважливіших суспільних відносин від кримінально-

протиправних посягань [76]. Вказане завдання здійснюється шляхом 

передбачення у КК України кримінально-правової заборони та вказівки на 

вид і розмір покарання, що буде застосоване щодо особи у випадку її 

порушення.  

Таким чином, з моменту набрання чинності відповідної забороняючої 

кримінально-правової норми і до вчинення кримінального правопорушення 

відбувається охорона певних суспільних відносин від вчинення 

кримінального правопорушення, яка здійснюється у межах охоронних 

правовідносин.  

Як зазначає В. Д. Філімонов, «…охорона – це підтримання чого-

небудь у тому вигляді, у якому воно існує» [181, с. 56]. Адже про яку охорону 

може йтися після вчинення кримінального правопорушення, коли 

кримінально-правова заборона не спрацювала, і норму було порушено?  

Окремо, у межах охоронних правовідносин, ми пропонуємо виділяти 

попереджувальні правовідносини. Вони виникають тоді, коли особа реалізує 

забороняючу кримінально-правову норму у формі дотримання, тобто, якщо 

особа утрималася від вчинення кримінального правопорушення, то реалізація 
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забороняючих кримінально-правових норм відбувається у межах 

попереджувального правовідношення.  

Попереджувальні правовідносини – це врегульовані нормами 

кримінального права суспільні відносини, що виникають між державою та 

особою, котра може підлягати кримінальній відповідальності, та мають своїм 

змістом їх взаємні права та обов’язки і спрямовані на охорону 

найважливіших суспільних відносин шляхом встановлення КК України 

кримінально-правової заборони та передбачення кримінальної 

відповідальності за її недодержання.  

З моменту вчинення кримінального правопорушення настають 

регулятивні правовідносини, що виникають між особою, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, та державою в особі уповноважених нею 

органів досудового розслідування та суду.  

Слушними є аргументи В. С. Дячкова, який наводить таку 

аргументацію щодо розмежування правовідносин під час реалізації та 

застосування кримінально-правових норм: 

– по-перше, це правовідношення (що виникає при застосуванні норми) 

«вторинно» спрямовано на охорону певного соціального блага, що зазнало 

втрати від вчиненого злочину; 

– по-друге, воно має свій юридичний та фактичний зміст (тобто 

відповідні юридичні права та обов’язки конкретних суб’єктів та їх фактична 

поведінка); 

– по-третє, воно надає державі можливість або найчастіше покладає 

від її імені на суд обов’язок застосувати щодо винного кримінальне 

покарання; 

– і, на завершення, лише у зв’язку з ним можлива подальша дія 

чинного кримінального закону щодо особи, яка його порушила [21, с. 46-47].  

З урахуванням вказаного, реалізація забороняючих кримінально-

правових норм здійснюється у межах охоронних правовідносин, і якщо особа 
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утрималася від вчинення кримінального правопорушення через наявність 

відповідної забороняючої кримінально-правової норми, виникає 

попереджувальне правовідношення. З моменту вчинення кримінального 

правопорушення відносини між суб’єктом кримінального правопорушення та 

державою тривають у межах регулятивних правовідносин. 

Наступне питання, що виникає під час розмежування понять 

«реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм, – 

хто є адресатом забороняючих кримінально-правових норм, зокрема:  

1) чи правильно вважати адресатами забороняючих кримінально-

правових норм лише уповноважені державою органи;  

2) чи вважати адресатами забороняючих кримінально-правових норм 

усіх осіб, чи лише осіб з антисоціальною установкою, нестійких громадян;  

3) як вирішується питання щодо осіб у віці від 11-14 років, щодо яких 

можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру?  

Одним із завдань КК України, згідно зі ст. 1 КК України та 

безпосередньою метою забороняючих кримінально-правових норм є 

запобігання кримінальним правопорушенням [76]. Ця мета досягається за 

допомогою наявності забороняючої кримінально-правової норми, в якій 

міститься заборона вчинення певного суспільно небезпечного діяння під 

страхом застосування щодо особи, яка не дотрималася цієї заборони, 

покарання. Тобто вимоги забороняючої кримінально-правової норми 

звернені до осіб, які можуть бути притягнені до кримінальної 

відповідальності у випадку недотримання її вимог, таким чином норма 

реалізується у формі дотримання.  

Тому ми не погоджуємося з позицією О. В. Наден, яка, досліджуючи 

поняття норми кримінального права, зазначає: «…норми кримінального 

права (…) мають як свого адресата не окремих осіб (громадян), котрі можуть 

бути загальним чи спеціальним суб’єктом злочину. Вони звернуті до іншого 
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суб’єкта кримінально-правових відносин, а саме – до держави у особі її 

відповідних органів влади: суду» [105, с. 29]. 

Звичайно, забороняючі кримінально-правові норми звернені й до 

відповідних органів досудового розслідування та суду. Проте, на нашу 

думку, адресатами забороняючої кримінально-правової норми, насамперед, є 

всі особи, які утримуються від вчинення кримінального правопорушення 

внаслідок наявності кримінально-правової заборони. Тому ми не згодні з 

обмеженням функцій та ролі забороняючих кримінально-правових норм 

лише можливістю їх застосування та запереченням такої форми реалізації, 

зокрема, як дотримання.  

Чи вважати адресатами забороняючих кримінально-правових норм 

усіх осіб чи лише осіб з антисоціальною установкою, нестійких громадян? 

Останню позицію підтримує П. С. Тоболкін, зазначаючи, що інакше всіх 

громадян слід було б вважати потенційними злочинцями [172, с. 41]. 

Не погоджується з такою позицією І. О. Рощина, вказуючи, що не 

можна погодитися з тим, що обов’язків правомірної поведінки немає у того, 

хто їх не порушує через стійку правосвідомість. Керуючись принципом 

рівності всіх громадян перед законом, норму кримінального права можна 

прочитати так: кожен, хто порушить заборону, встановлену державою на 

суспільно небезпечну протиправну поведінку, підлягає кримінальній 

відповідальності. У цьому сенсі основним адресатом норм кримінального 

права визнаються всі громадяни незалежно від їх ставлення до своїх 

обов’язків [152, с. 3-4]. На нашу думку, вказана позиція не викликає сумнівів. 

Проблема виникає з іншим, якщо особа не вчиняє кримінальне 

правопорушення не у зв’язку з наявністю кримінально-правової заборони та 

страхом перед відповідальністю, а з інших причин, наприклад, моральних, 

релігійних переконань, через звичку. На нашу думку, дотримання 

кримінально-правових заборон – це така поведінка суб’єктів, яка об’єктивно 

відповідає вимогам забороняючих кримінально-правових норм, відтак, якщо 
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особа не вчинила кримінального правопорушення – вона дотрималася 

кримінально-правової заборони. Мотив у особи може бути будь-який, 

важливим є лише факт вибору поведінки (правомірної чи кримінально-

протиправної, яку обере особа). 

Таким чином, вимоги забороняючої кримінально-правової норми 

адресовані до всіх осіб, які можуть бути суб’єктами кримінального 

правопорушення. 

Як вирішується питання щодо осіб у віці від 11-14 років, щодо яких 

можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру?  

Згідно з ч. 2 ст. 97 КК України, примусові заходи виховного 

характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу, суд 

застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього 

Кодексу [76]. Йдеться про осіб у віці від 11-14 років. Відтак, виникає 

запитання, чи можна вважати вказаних осіб суб’єктами реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм? 

Як нами з’ясовано, забороняючі кримінально-правові норми 

визначають, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними 

правопорушеннями та передбачають межі покарання за його вчинення. 

Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються, зокрема щодо 

осіб, які не досягнули віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність (11-14 років), за природою не є покаранням, а належать до 

заходів кримінально-правового характеру. 

Крім того, покарання та примусові заходи виховного характеру 

відрізняються підставою застосування, зокрема підставою кримінальної 

відповідальності, згідно з ч. 1 ст. 2 КК України, є вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, 

передбаченого цим Кодексом [76]. Для того, щоби застосувати примусові 
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заходи виховного характеру щодо осіб у віці 11-14 років, наявності складу 

кримінального правопорушення непотрібно. Попри те, наявність складу 

кримінального правопорушення є неможливою, оскільки при застосуванні 

примусових заходів виховного характеру щодо осіб у віці 11-14 років у будь-

якому випадку відсутній такий елемент складу кримінального 

правопорушення, як суб’єкт кримінального правопорушення. 

З урахуванням наведеного, адресатом реалізації забороняючої 

кримінально-правової норми є особи, які підлягають кримінальній 

відповідальності, оскільки саме до них спрямовані вимоги забороняючої 

кримінально-правової норми, тобто особи, які можуть бути суб’єктами 

кримінального правопорушення. 

Отож, суб’єктами реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм є всі особи, які можуть бути суб’єктами кримінального 

правопорушення: фізичні, осудні, які досягнули віку, з якого вони підлягають 

кримінальній відповідальності, які утримуються від вчинення кримінального 

правопорушення внаслідок наявності забороняючої кримінально-правової 

норми.  

Суб’єктами застосування забороняючих кримінально-правових норм є 

суди та органи досудового розслідування – ті, хто наділений відповідними 

повноваженнями та на кого законом покладено обов’язок застосувати 

кримінально-правову норму щодо осіб, які не дотрималися заборони та 

вчинили кримінальне правопорушення.  

Правовим наслідком реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм є акт реалізації, який характеризується своїми особливостями. Зокрема, 

він не наділений індивідуальними ознаками, адресований до необмеженого 

кола осіб, до всіх, хто потенційно може бути суб’єктом кримінального 

правопорушення.  

Акт реалізації є наслідком попереджувальної дії забороняючої 

кримінально-правової норми на усвідомлену та вольову поведінку особи, що 
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потенційно може бути суб’єктом кримінального правопорушення, внаслідок 

чого забороняюча кримінально-правова норма реалізуються в правомірній 

поведінці особи. 

Значення актів реалізації як складових компонентів дії норм 

кримінального права полягає в тому, що «…саме в них суб’єктивні юридичні 

права та обов’язки, що випливають із змісту кримінально-правових норм, 

об’єктивуються в фактичній правомірній поведінці учасників відповідних 

суспільних відносин» [21, с. 41]. 

Правовим наслідком застосування забороняючих кримінально-

правових норм є прийняття акту застосування. На відміну від актів реалізації, 

акти застосування – це індивідуалізовані акти компетентних органів 

досудового розслідування та суду у межах їх повноважень, що стосуються 

конкретної особи. Акт застосування має обов’язковий характер, та, у випадку 

невиконання, призводить до конкретних юридичних наслідків. 

Нормативною базою (у вузькому сенсі) реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм є забороняюча кримінально-правова норма, що 

містить кримінально-правову заборону та вказівку на вид і розмір покарання, 

що може бути застосоване щодо особи, яка не додержиться кримінально-

правової заборони та вчинить кримінальне правопорушення. У широкому 

розумінні – й деякі інші нормативно-правові акти, які визначають зміст ознак 

кримінального правопорушення. 

У випадку вчинення особою кримінального правопорушення, 

процедура застосування забороняючої кримінально-правової норми 

здійснюється на підставі Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) [77]. Крім того, функції та повноваження органів 

досудового розслідування та суду, які покликані від імені держави 

застосовувати державний примус щодо осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, визначено відповідними законами, що регулюють 

діяльність вказаних органів. Таким чином, нормативною (процесуальною) 



27 

 

базою застосування забороняючих кримінально-правових норм є 

кримінально-процесуальні норми та норми законів, що регулюють діяльність 

суду та органів досудового розслідування.  

Зважаючи на наведене, у дослідженні понять «реалізації» та 

«застосування» забороняючих кримінально-правових норм необхідно 

враховувати особливості їх правової природи. Якщо з позиції теорії права та 

приватноправових галузей права застосування можна розглядати як одну з 

форм їх реалізації, то щодо забороняючих кримінально-правових норм 

вказані поняття потрібно відрізняти. Як влучно вказує О. В. Наден, і навіть 

тоді, коли для позначення схожих явищ публічно-правової і 

приватноправової сфери вживаються однакові терміни, зміст означуваних 

ними понять відрізняється [104, с. 65].  

Отже, «реалізацію» та «застосування» забороняючих кримінально-

правових норм необхідно відрізняти за такими критеріями: за дією у часі, 

правовідносинами, суб’єктами, правовими наслідками, нормативним 

регулюванням.  

На підставі наведеного, окрім вказаних розмежувань реалізації та 

застосування забороняючих кримінально-правових норм, при дослідженні 

меж ефективності забороняючих кримінально-правових норм необхідно 

керуватися ч. 2 ст. 1 КК України [76]. У ч. 2 ст. 1 КК України законодавцем 

закріплено, що для здійснення свого завдання КК України визначає, які 

суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які 

покарання застосовуються до осіб, які їх вчинили [76].  

Тому, під час визначення меж дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм необхідно зважати на дві позицій: 

1. Чи містить вчинене діяння склад кримінального правопорушення. 

Якщо відсутній склад кримінального правопорушення (наприклад, особа не 

досягнула віку, з якого, відповідно до КК України, може наставати 

кримінальна відповідальність, чи є неосудною), або якщо особа діяла за 
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обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння (а, як відомо, 

це зовнішньо схожі з кримінальними правопорушеннями суспільно корисні 

(соціально прийнятні) і правомірні вчинки), такі особи не є адресатами 

реалізації забороняючої кримінально-правової норми.  

Як обґрунтовано нами, адресатами реалізації забороняючої 

кримінально-правової норми є особи, які підлягають кримінальній 

відповідальності, оскільки саме до них адресовані вимоги забороняючої 

кримінально-правової норми, тобто особи, які можуть бути суб’єктами 

кримінального правопорушення. Тому випадки, коли кримінальне 

правопорушення вчинила особа, яка не досягнула віку, з якого вона може 

бути суб’єктом кримінального правопорушення, чи вчинила кримінальне 

правопорушення, будучи неосудною, а також якщо особа діяла за обставин, 

що виключають кримінальну протиправність діяння, вказані випадки не 

розглядаються у дослідженні ефективності забороняючих кримінально-

правових норм, оскільки у вчинених діяннях відсутній склад кримінального 

правопорушення. 

2. Чи визначені КК України покарання, які застосовуються щодо осіб, 

які їх вчинили. Варто наголосити, що немає значення, чи буде фактично 

призначено покарання, зокрема у випадках, передбачених ч. 4 ст. 74 КК 

України, коли особа, яка вчинила кримінальний проступок або нетяжкий 

злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, може бути за 

вироком суду звільнена від покарання [76]. Також немає значення, чи особа 

реально відбуватиме покарання. Зокрема, ч. 1 ст. 75 КК України визначено 

випадки, коли суд при призначенні покарання дійде висновку про 

можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може 

прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням 

[76].  

Важливим є факт передбачення такого покарання, а не його реальне 

відбуття. Винятком є інститут звільнення від кримінальної відповідальності, 
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згідно з яким особа звільняється від кримінальної відповідальності до 

винесення обвинувального вироку суду, проте, це не свідчить про 

виправдання особи, це право законодавця визначати певне діяння юридично 

незначним; відтак, на нашу думку, у випадку звільнення від кримінальної 

відповідальності вказані особи недотрималися наявної кримінально-правової 

заборони та вчинили кримінальне правопорушення.   

Отже, з урахуванням правової природи та особливостей реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм варто вирізняти ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм та ефективність діяльності щодо 

їх застосування. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм 

визначається до моменту вчинення кримінального правопорушення. З 

моменту вчинення кримінального правопорушення здійснюється оцінка 

ефективності діяльності щодо застосування норми, яка встановлюється за 

іншими критеріями, ніж ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм.  

Інші підходи до розуміння меж дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм зумовлює врахування у 

ефективність власне забороняючої кримінально-правової норми ще й інших 

чинників (зокрема, професійних якостей правозастосовувача, наявності чи 

відсутності належного матеріально-технічного забезпечення уповноважених 

державою органів, взаємосуперечливого розподілу функцій та повноважень 

між відповідними судами та органами досудового розслідування), які не є 

показниками ефективності чи неефективності забороняючої кримінально-

правової норми.  

Зрештою, весь процес застосування забороняючої кримінально-

правової норми – з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових дослідувань, повідомлення 

особі про підозру, затримання, застосування запобіжних заходів (зокрема, 

домашнього арешту, застави, тримання під вартою), інших заходів 
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забезпечення кримінального провадження (приводу, відсторонення від 

посади, арешту майна та ін.), слідчих і розшукових дій) і до моменту 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду – відбувається в межах 

та у порядку, визначеному КПК України, що також суттєво впливає на 

ефективність.  

Тому ми не підтримуємо розуміння ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм у широкому значенні (а саме – включення у 

вказане поняття ще й ефективності діяльності із застосування норми), що 

призводить не лише до ускладнення оцінки ефективності забороняючої 

кримінально-правової норми, але й до труднощів у виокремленні власне 

правового чинника, саме ефективності забороняючої кримінально-правової 

норми, а не інших «ефективностей» [40, с. 86]. 

З огляду на проведений аналіз, визначимо межі дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Оцінка 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм повинна мати 

комплексний характер, таке дослідження необхідно проводити, починаючи зі 

створення забороняючої кримінально-правової норми і до моменту вчинення 

кримінального правопорушення. 
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1.2. Підходи (концепції) до визначення ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм 

 

Проблема ефективності законодавства буде актуальною для 

юридичної науки доти, доки існуватиме законодавство, оскільки зрозуміло, 

що розвиток суспільства вимагає його вдосконалення, а для вирішення 

подібних завдань потрібною є й постійна науково-дослідна база [29, с. 7], 

справедливо зазначав В. Грібанов.  

У юридичній науці можна виділити два періоди у дослідженні 

ефективності правової норми.  

Перший період - 60-80-ті роки XX століття. Вищевказаний період 

характеризувався такими головними напрямами у вивченні проблеми 

ефективності правової норми, зокрема: 1) спробою напрацювання 

універсального визначення поняття ефективності правової норми, 

застосовного у всіх галузях права; 2) вирішення проблеми співвідношення 

поняття ефективності правової норми з іншими поняттями (економічності, 

корисності, оптимальності та ін.); 3) встановлення критеріїв та показників 

ефективності правової норми; 4) визначення способів вимірювання 

ефективності правової норми; 5) виділення головних умов забезпечення 

ефективності правової норми. 

Саме в цей період були розроблені основи теорії ефективності 

правової норми, які визначили напрями дослідження цього явища у наступні 

роки [44, с. 229]. Результати цих досліджень відображено у низці монографій 

щодо проблематики ефективності правових норм, які вийшли друком у цей 

період, зокрема: «Ефективність дії правових норм» (А. С. Пашков, 

Л. С. Явич, Е. А. Фомін) [30], «Соціальна цінність та ефективність правової 

норми» (Ф. Н. Фаткуллін, Л. Д. Чулюкін) [176], «Ефективність норм 

трудового права» (В. І. Нікітинський) [111], «Ефективність дії норм 

радянського державного права (В. А. Федосова) [177], «Радянський 
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кримінально-процесуальний закон і проблеми його ефективності 

(Л. Б. Алексєєва, А. М. Ларін, М. С. Строгович) [164] та одна з найбільш 

фундаментальних праць – монографія «Ефективність правових норм» 

(В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, М. С. Самощенко, В. В. Глазирін) [31]. 

Щодо досліджень ефективності кримінально-правових норм у 

вищевказаний період була захищена кандидатська дисертація на тему 

«Механізм ефективної дії норм радянського кримінального права» 

(В. С. Дячков) [21]. 

Найбільшу підтримку, серед дослідників даного періоду отримав 

підхід, що ґрунтувався на теорії управління (інструментальній теорії), згідно 

якої правова норма оцінювалася як засіб управління (інструмент), а 

ефективність правової норми визначалася за допомогою категорій «мета-

результат». 

Другий період наукових досліджень питань ефективності правових 

норм – бере початок з 90-х років XX століття і триває до сьогодні. 

Виникнення інших політичних, економічних, соціальних та правових 

відносин викликало необхідність прийняття нових або зміни існуючих 

правових актів.  

Загальна лібералізація суспільних процесів вплинула й на наукові 

пошуки, зокрема, ключовим для вищевказаного періоду дослідження 

проблематики ефективності правових норм є методологічних підхід, який 

ґрунтується на філософії лібералізму, в основу визначення ефективності 

правової норми закладається категорія «інтерес». 

У цей період можна виокремити такі монографії, зокрема: 

«Законодавство: проблеми ефективності» (під ред. В. Б. Авер’янова, 

В. Н. Денисова, В. Ф. Сіренка, Я. М. Шевченка, 1995р.) [51], «Поняття, теорія 

і проблеми формування загальної концепції ефективності законодавства» 

(В. С. Горбань, 2009 р.) [18] . 
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Дослідженню ефективності кримінально-правових норм у 

вищевказаний період присвячена монографія «Ефективність норм 

кримінального права України у попередженні злочинів» (Ю. В. Нікітін, 

І. О. Рощина, 2014 р.) [112]. 

Об`єктом нашого дослідження у цьому підрозділі є підходи до 

визначення поняття ефективності правової норми, відтак далі ми зосередимо 

увагу на цьому питанні. 

Визначення ефективності в різних галузях права за своєю суттю 

повинне бути одноплановим, однозначним і в той же час враховувати 

специфіку регульованих суспільних відносин [130, с. 181].  

У науковій літературі здійснено узагальнення підходів до визначення 

поняття ефективності правових норм першого етапу дослідження (60-80-ті 

роки XX століття), серед яких варто виокремити такі.  

Так, працюючи над проблематикою ефективності кримінального 

права І. Г. Філановський та В. Н. Бурлаков підсумували, що існуючі в 

юридичній літературі судження про ефективність права можна звести до 

чотирьох головних точок зору[179, с. 103-104]. 

Згідно першої з них ефективність – це результат впливу права на 

суспільні відносини [163, с. 30]. Згідно другої – це відношення між фактично 

досягнутим результатом та метою, заради якої була прийнята норма [155, 

с. 3-19]. Згідно третьої – це відношення програмованого результату до 

понесених затрат [120, с. 41]. Згідно четвертої – це ступінь сприйняття 

індивідом цінностей, закріплених у правовій нормі
 
[166, с. 91-94]. 

Узагальнення концепцій до визначення поняття ефективності 

правових норм першого етапу дослідження також запропоновано 

В. А. Федосовою. Зокрема, автор наводить дві ключові концепції: 

функціонально-цільову та причинно-функціонально-цільову.  

Найбільш розробленою та практично засвоєною концепцією є 

функціонально-цільова. Її прихильники А. Б. Венгеров, В. В. Глазирін, 
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І. А. Іконицька, В. М. Кудрявцев, І. С. Самощенко, В. І. Нікітинський, 

Е. П. Шікін та інші, під ефективністю правових норм розуміють відношення 

між фактично досягнутим результатом і тією метою, заради якої були 

прийняті відповідні правової приписи [154, с. 13; 189, с. 104; 158, с. 19; 58, 

с. 36; 31, с. 22]. При цьому вони виходять з того, що дія (…) права в цілому є 

одночасно ефективною, корисною, економічною, і вважають, що 

досліджуючи кінцеві результати дії і співставляючи їх з цілями існуючих 

правових приписів, можна визначити сумарну ефективність дії правових 

норм, що складається з досконалості цих норм та правозастосовної діяльності 

[177, с. 19-20].  

Різновидністю функціонально-цільової концепції є причинно-

функціонально-цільова, що відрізняється від першої зверненням до аналізу 

досконалості правової норми і включенням в оцінку її ефективності таких 

елементів, як соціально-корисний характер результату дії правової норми, 

врахування витрат матеріальних засобів, людської енергії та часу при 

вирішенні поставлених задач, оптимальний варіант досягнення поставленої 

мети та ін. [177, с. 20]. Представниками цієї концепції є М. П. Лебедєв, 

С. А. Шликов, С. М. Пелевин, І. Н. Петров, І. В. Шмаров та ін. [91, с. 22-31; 

191, с. 98-104; 123, с. 96-104; 190, с. 17-29; 124, с. 196]. 

Вказані концепції є цінними для подальших розробок теорії 

ефективності правової норми. 

Аналіз наукової літератури дає змогу виділити основні підходи до 

визначення поняття ефективності правових норм, характерні для першого 

періоду дослідження. Проте, вказані підходи характеризуються наступними 

недоліками, зокрема: 

1. Ототожнення ефективності правової норми з результатами 

впливу на регульовані нею суспільні відносини – «їх результативність» 

(С. С. Алексєєв) [1, с. 32]; «результат впливу права на суспільні відносини» 

(О. В. Смірнов) [163, с. 30]. 
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Значну підтримку серед науковців отримала позиція, яка полягає у 

розумінні ефективності правової норми як певного результату. Прихильники 

даного підходу зазначали, що ефективність правових норм – це сукупність 

всіх реальних змін, наслідків, які виникають в об’єктивній дійсності у 

результаті реалізації правових норм. Поняття ефективності правових норм 

пов’язувалося з настанням будь-яких наслідків його дії (як позитивних, так і 

негативних).  

Визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

через «їх результативність» викликає багато запитань, зокрема, який 

результат мається на увазі, які зміни, у яких об’єктах беруться до уваги у 

визначенні цього результату? Зрештою, яким чином лише за результатами 

впливу на регульовані забороняючою кримінально-правовою нормою 

суспільні відносини ми можемо робити висновок про їх ефективність? 

Більше того, чи можна вважати ефективними забороняючі 

кримінально-правові норми, які призвели до небажаних результатів? 

Очевидно, що ні. Однак, якщо зводити ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм до будь-яких результатів, що настали, то 

прийдеться визнати ефективними всі забороняючі кримінально-правові 

норми, у тому числі ті, які не призводять до досягнення жодної мети їх 

створення, або досягнення контрадикторних до поставленої мети результатів. 

Тому, вказаний підхід, для його застосування потребує суттєвого уточнення 

та конкретизації. 

2. Ототожнення ефективності правової норми з можливим 

способом кількісної оцінки ефективності правової норми – «співвідношення 

між фактичним результатом їх дії й тією соціальною метою, для досягнення 

якої ці норми були прийняті» (В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, 

М. С. Самощенко, В. В. Глазирін) [31, с. 22]. 

Вперше, у науковій літературі уявлення про ефективність правових 

явищ пов’язав з кількісною оцінкою за допомогою категорій «мета» та 



36 

 

«результат» Г. А. Злобін [55, с. 60], а згодом ця концепція була розвинута в 

інших роботах з кримінального права [62, с. 19-23] та отримала назву - 

телеологічного (цільового) підходу до визначення поняття ефективності 

правової норми. 

Поняття ефективності правових норм запропоноване 

(В. М. Кудрявцевим, В. І. Нікітинським, М. С. Самощенко, В. В. Глазиріним), 

є найпоширенішим серед юристів. Його приймають за основу й інші автори, 

що займаються проблемою ефективності, такі як: А. Б. Венгеров, 

І. А. Іконицька, В. М. Сирих [154, с. 13; 58, с. 36; 159, с. 9].  

Однак, не всі науковці, що працюють над проблематикою 

ефективності правових норм підтримують вищевказану концепцію. Так, 

зокрема, на думку В. В. Лапаєвої теорія ефективності, розроблена в 70-80-ті 

роки XX століття, знаходилася в руслі інструментального підходу до права 

як засобу управління суспільством. У сучасний період, коли завдання 

правового регулювання бачиться вже не в досягненні заданої зверху мети, а у 

вираженні та узгодженні соціальних інтересів, було б невірно продовжувати 

трактувати ефективність закону як співвідношення між результатом дії 

норми та передбаченою нею метою [90, с. 30-31]. 

В. А. Федосова зазначає, що визначення ефективності в плані 

порівняння результату дії державно-правових норм та намічених ними цілей 

орієнтується більше на встановлення результатів правозастосовної 

діяльності, ніж на аналіз достоїнств, недоліків та соціальної ролі самих 

правових норм
 
[177, с. 28]. 

На нашу думку, визначення поняття ефективності забороняючої 

кримінально-правової норми, як «співвідношення між фактичним 

результатом їх дії й тією соціальною метою, для досягнення якої ці норми 

були прийняті» незважаючи на велику підтримку серед науковців, не 

позбавлене окремих недоліків. Зокрема, у такому випадку одразу постає 

запитання - це визначення поняття ефективності забороняючої кримінально-
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правової норми чи можливий шлях для здійснення її кількісної оцінки 

(методологічна основа для вимірювання)? Адже, даючи визначення поняття, 

слід встановити суттєві, необхідні, специфічні ознаки цього явища. [63, с. 67]. 

Варто зазначити, що за своєю природою поняття ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм власне полягає у здійсненні 

оцінки такої ефективності, проте, не обмежується лише її кількісною 

оцінкою. Відтак, оскільки у визначенні не відображено необхідні, суттєві та 

специфічні ознаки цього поняття, має місце не визначення поняття 

ефективності, а можливий спосіб кількісної оцінки ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми. 

3. Ототожнення поняття ефективності правової норми з іншими 

поняттями - „економічності правової норми”, „корисності правової норми”, 

„оптимальності правової норми”.  

Серед науковців даного періоду підтримку отримали так звані 

«економічний» та «технологічний» підходи. Зокрема, дослідники визначали 

ефективність правової норми виходячи з понесених витрат (економічний) або 

з визначення оптимального алгоритму для досягнення суспільно-корисного 

результату (технологічний). Відтак, категорія ефективності правової норми 

практично ототожнювалася з іншими поняттями: 

-  «економічності правової норми», зокрема, Ф. Н. Фаткуллін, 

Л. Д. Чулюкін, «під ефективністю (…) правових норм розуміють їх здатність 

з найменшими витратами позитивно впливати на суспільні відносини і на 

установки їх учасників у заданому напрямку за тих соціальних умов, що 

реально існують в період їх дії в країні» [176, с. 26]; 

- «корисності правової норми», В. А. Козлов поняття ефективності 

правової норми визначає як «забезпечення досягнення соціально-корисної та 

об’єктивно обґрунтованої мети» [71, с. 9]; 

- «оптимальності правової норми», на думку Л. С. Явіча, 

А. С. Пашкова, під ефективністю правової норми слід розуміти 
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«передбачення оптимального варіанту поведінки, необхідного для 

досягнення науково обґрунтованої мети…» [120, с. 40-48]. 

Включення у визначення ефективності правової норми інших понять: 

«корисності», «економічності», «оптимальності» правової норми, що також 

притаманне причинно-функціонально-цільовій концепції, запропонованої 

В. А. Федосовою – є, на нашу думку, змішуванням різних за природою 

понять. 

З врахуванням наведеного, «ефективність» забороняючої 

кримінально-правової норми та інші поняття («економічність», «корисність», 

«оптимальність») необхідно розмежовувати, оскільки вони різняться як за 

змістом, так і за показниками, кожне з них має своє значення (детальніше про 

співвідношення ефективності забороняючих кримінально-правових норм та 

суміжних понять у підрозділі 2.2.). 

4. Включення в поняття ефективності правової норми ще й 

ефективності діяльності із застосування правової норми.  

Прихильники функціонально-цільової концепції пропонують 

визначати ефективність правової норми через сукупність досконалості цієї 

норми та ефективності правозастосовної діяльності. Проте, як нами з’ясовано 

у підрозділі 1.1. ефективність забороняючої кримінально-правової норми та 

ефективність діяльності із застосування забороняючої кримінально-правової 

норми потрібно розмежовувати, оскільки у випадку об’єднання цих понять, 

виділення власне ефективності забороняючої правової норми буде практично 

неможливим.  

Таким чином, підсумовуючи перший етап дослідження ефективності 

правової норми варто вказати, що безумовно була проведена ґрунтовна 

робота, що підтверджується великою кількістю публікації, у тому числі 

монографій. Однак, універсального визначення поняття ефективності 

правової норми так і не вдалося виробити.  
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Проте, можна зазначити, що ключовим серед дослідників першого 

періоду дослідження став телеологічний (цільовий) підхід до розуміння 

ефективності правової норми, який передбачає визначення ефективності 

правової норми в залежності від досягнення поставленої мети. Меншу 

підтримку отримали економічний та технологічний підходи, які визначають 

ефективність правової норми виходячи з понесених витрат (економічний) або 

з визначенням оптимального алгоритму для досягнення суспільно-корисного 

результату (технологічний). 

Щодо концепцій другого періоду дослідження проблематики 

ефективності правових норм, варто зазначити, що більшість з них 

ґрунтуються на ліберальному праворозумінні. Характерним для цього 

періоду є визначення поняття ефективності правової норми не через категорії 

«мета» та «результат», а через категорію «інтерес».  

Автори монографії «Законодавство: проблеми ефективності» 

підтримують позицію визначення ефективності законодавства через інтереси, 

зазначаючи наступне: «Під час визначення ефективності законодавства дуже 

важливо мати на увазі не цілі законодавства, а інтереси. На досягнення чиїх 

інтересів спрямований конкретний нормативний акт, хто матиме найбільшу 

вигоду від його реалізації?» [51, с. 12]. 

Поняття ефективності повинне розглядатися відповідно до нового 

типу правового регулювання, наголошує В. В. Лапаєва. Мова йде про 

законотворчість, в основі якої лежить виявлення і врахування  

правоутворюючих інтересів. Правоутворюючий інтерес – це певна загальна 

модель вираження і захисту різних інтересів, певна теоретична конструкція. 

Тому завдання законодавця полягає в пошуку правової моделі узгодження 

різних соціальних інтересів, за якої свобода одних осіб в реалізації своїх 

інтересів не порушувала би свободу інших . [90, с. 38-39]. 

Доцільність визначення поняття ефективності правових норм через 

категорію «інтерес» підтримує В. Ф. Сіренко вказуючи, якщо визначити 
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інтерес як співвідношення між необхідністю задоволення потреб груп, 

окремих верств населення і можливістю їх задоволення, то виникає модель, 

складові якої можна розглядати як елементи ефективності, а саме: соціальні 

проблеми, котрі потрібно задовольнити за допомогою конкретного 

нормативного акта; правові засоби, їх кількість та якість; здатність правових 

засобів задовольняти соціальні потреби, закріплені в нормативному акті; 

перспективність напрямків удосконалення законодавства з метою 

задоволення соціальних потреб за допомогою правових засобів [160, с. 12-

13]. 

Підсумовуючи другий період дослідження проблематики 

ефективності правових норм, можна зробити висновок, що дослідники цього 

періоду визначали поняття ефективності правових норм через категорію 

«інтерес». Відтак, переважаючим підходом до розуміння ефективності 

правових норм цього періоду є аксіологічний підхід, що визначає 

ефективними ті правові норми, реалізація яких дозволяє забезпечити 

об’єктивно існуючі інтереси у правовому регулюванні певних суспільних 

відносин. 

На нашу думку, як телеологічний (цільовий) підхід, згідно якого 

ефективність правової норми визначається через категорії «мета-результат», 

так і аксіологічний підхід, що визначає ефективність правової норми через 

категорію «інтерес», зводиться до розуміння ефективності правових норм – 

через співвідношення «мета-результат» (якщо визначати узгодження 

інтересів як мету, яка характеризуватиметься певним результатом). 

Відмінність між вказаними підходами полягає у тому, як автори 

ідентифікують дані категорії, тобто, їх наповнення залежить від 

методологічного підходу до розуміння права [41, с. 142]. 

Проте, аксіологічний підхід більш застосовний для визначення 

ефективності правових норм приватноправових суспільних відносин, а не 

публічно-правових суспільних відносин заснованих на владно-
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імперативному методі. Крім того, узгодження інтересів відбувається у період 

правотворчості та виступає умовою ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм (детальніше про це у підрозділі 3.1.).  

Щодо підходів у визначенні ефективності кримінально-правових норм 

варто зазначити, що аксіологічний підхід не знайшов значної підтримки 

серед дослідників ефективності кримінально-правових норм. Автори, що 

займалися проблематикою ефективності кримінально-правових норм, як 

правило, дотримувалися телеологічного (цільового) підходу, рідше 

економічного підходу.   

Зокрема, М. В. Карчевський у своєму дослідженні «Ефективність 

кримінально-правового регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні 

матеріали за результатами опитування експертів» зазначає, що ефективними 

законодавчими рішеннями у сфері кримінально-правового регулювання слід 

вважати такі, які забезпечують баланс соціальної значимості охоронюваних 

благ та обґрунтованого обсягу необхідних соціальних видатків, а саме того 

обсягу видатків, який держава та суспільство можуть виділити на 

забезпечення кримінально-правового регулювання [64, с. 5]. 

Проте, більшість авторів, що займалися проблематикою ефективності 

кримінально-правових норм, як правило, дотримувалися телеологічного 

(цільового) підходу.   

Зокрема, на думку Н. Ф. Кузнєцової, під ефективністю норм 

кримінального закону розуміється досягнення цілей кримінально-правового 

регулювання, результативність закону [84, с. 29]. 

Автори монографії «Ефективність норм кримінального права України 

у попередженні злочинів» (Ю. В. Нікітін, І. О. Рощина) вказують, що 

ефективність норми кримінального права у попередженні злочинів повинна 

визначатися тим, наскільки її застосування сприяє досягненню мети, яка 

поставлена перед правовим регулюванням відповідних суспільних відносин 

[112, с. 3]. 
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З врахуванням проведеного аналізу, виникає запитання, який підхід 

можна застосувати при визначенні ефективності забороняючих кримінально-

правових норм?  

Методологічною основою для оцінки ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм слугує телеологічний (цільовий) підхід до 

розуміння ефективності норм. 

Телеологічний (від telos – ціль) підхід у визначенні ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм полягає у встановленні 

досягнення поставлених при прийнятті забороняючої кримінально-правової 

норми цілей. Завданням та безпосередньою метою забороняючої 

кримінально-правової норми є охорона найважливіших суспільних відносин 

від кримінально-протиправних посягань та запобігання вчиненню 

кримінальним правопорушенням. Вказана мета досягається при реалізації 

забороняючої кримінально-правової норми шляхом дотримання 

кримінально-правових заборон, тобто утримання відповідних осіб від 

вчинення кримінальних правопорушень.  

Слушною є позиція В. М. Кудрявцева, що ефективність впливу права 

на поведінку громадян і колективів повинна оцінюватися з точки зору того, 

якою мірою вдалося засобами права забезпечити правомірну поведінку 

людей, запобігти протиправним поступкам, організувати та впорядкувати 

складну систему суспільних відносин, що є предметом правового 

регулювання [79, с. 162-163].  

Таким чином, визначення ефективності забороняючої кримінально-

правової норми здійснюється залежно від придатності забороняючої 

кримінально-правової норми сприяти правомірній активності суб’єктів 

(дотримуватися кримінально-правових заборон) та здатністю забороняючої 

кримінально-правової норми запобігати вчиненню кримінальних 

правопорушень.  
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Відтак, чим якісніше буде сформульована забороняюча кримінально-

правова норма, чим більше наявність забороняючої кримінально-правової 

норми буде стимулювати відповідних осіб утриматися від вчинення 

кримінального правопорушення, тим забороняюча кримінально-правова 

норма буде ефективнішою. 

З врахуванням наведеного, ефективною може визнаватися та 

забороняюча кримінально-правова норма, якій вдається досягнути 

поставлених цілей – забезпечити охорону найбільш важливих суспільних 

відносин шляхом забезпечення належної реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм, тобто дотримання кримінально-правових 

заборон.  

Якщо забороняючій кримінально-правовій нормі вдається забезпечити 

належну поведінку особи, яка утрималася від вчинення кримінального 

правопорушення, така норма визнаватиметься ефективною, оскільки їх 

вдалося виконати своє завдання та досягнути визначеної мети.  

Підсумовуючи два періоди дослідження проблематики ефективності 

правових норм варто зазначити, що мова йде вже не лише про підходи до 

визначення ефективності правових норм, а власне концепції, які в 

майбутньому дозволять розвинути теорію ефективності кримінально-

правових норм. 

 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати відсутніcть 

наукового обґрунтування меж дослідження ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, що призвело до різних позицій науковців щодо 

визначення поняття ефективності забороняючої кримінально-правової норми. 
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З цією метою нами проведено розмежування реалізації та 

застосування забороняючих кримінально-правових норм та визначено 

критерії за якими потрібно розрізняти реалізацію та застосування 

забороняючих кримінально-правових норм (дія в часі, правовідносини, 

нормативне регулювання, суб’єкти, правові наслідки).  

2. Встановлено, що реалізація та застосування забороняючих 

кримінально-правових норм – це певні етапи (стадії), які можуть мати місце 

протягом дії забороняючої кримінально-правової норми (з моменту набрання 

чинності норми до втрати нормою чинності), здійснення одного з яких 

відповідною особою, виключає можливість наявності іншого.  

Формою реалізації забороняючих кримінально-правових норм – є 

дотримання, тобто утримання особи від вчинення кримінального 

правопорушення; у випадку, коли особа не реалізувала кримінально-правову 

заборону і вчинила кримінальне правопорушення – має місце застосування 

забороняючих кримінально-правових норм. 

3. Реалізація забороняючих кримінально-правових норм відбувається 

в межах попереджувальних правовідносин, під якими пропонується розуміти 

врегульовані нормами кримінального права суспільні відносини, що 

виникають між державою та особою, котра може підлягати кримінальній 

відповідальності, та мають своїм змістом взаємні права та обов’язки сторін 

(суб’єктів), спрямовані на охорону найважливіших суспільних відносин 

шляхом встановлення КК України кримінально-правової заборони та 

передбачення кримінальної відповідальності за її недодержання. 

4. Суб’єктами реалізації забороняючих кримінально-правових норм є 

всі особи, які можуть бути суб’єктами кримінального правопорушення: 

фізичні, осудні, які досягнули віку з якого вони підлягають кримінальній 

відповідальності, які утримуються від вчинення кримінального 

правопорушення внаслідок наявності забороняючої кримінально-правової 

норми.  
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Суб’єктами застосування забороняючих кримінально-правових норм – 

є суди та органи досудового розслідування – суб’єкти, які наділені 

відповідними повноваженнями та на яких законом покладено обов’язок 

застосувати кримінально-правову норму до осіб, які не дотрималися 

заборони та вчинили кримінальне правопорушення. 

5. З врахуванням проведеного розмежування реалізації та 

застосування забороняючих кримінально-правових норм, встановлено межі 

проведення дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм. Запропоновано таке дослідження проводити з моменту створення 

забороняючих кримінально-правових норм до моменту вчинення 

кримінального правопорушення та зроблено висновок, що ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм не охоплює поняття ефективності 

діяльності щодо їх застосування. 

6. Констатовано, що при визначені меж дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, необхідно виходити з двох 

позицій: 

1) чи містить вчинене діяння склад кримінального правопорушення. 

Якщо відсутній склад кримінального правопорушення (наприклад, особа, не 

досягнула віку, з якого відповідно до КК України може наставати 

кримінальна відповідальність чи є неосудною), або якщо особа діяла за 

обставин, що виключають кримінальну протиправність, такі особи не є 

адресатами реалізації забороняючої кримінально-правової норми. Тому, 

вказані випадки не розглядаються при дослідженні ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, оскільки у вчинених діяннях 

відсутній склад кримінального правопорушення; 

2) чи визначені КК України покарання, які застосовуються до осіб, що 

їх вчинили. Варто наголосити, що немає значення чи буде фактично 

призначено покарання, також, немає значення чи особа буде реально 
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відбувати покарання. Важливим є факт передбачення такого покарання, а не 

його реальне відбуття.  

Винятком є інститут звільнення від кримінальної відповідальності, 

згідно якого особа звільняється від кримінальної відповідальності до 

винесення обвинувального вироку суду, проте, на нашу думку, у випадку 

звільнення від кримінальної відповідальності, вказані особи недотрималися 

наявної кримінально-правової заборони та вчинили кримінальне 

правопорушення.   

7. Найбільшої підтримки у наукових колах отримала концепція 

визначення поняття ефективності правових норм запропоноване авторами 

монографії «Ефективність правових норм» (В. М. Кудрявцев, 

В. І. Нікітинський, М. С. Самощенко, В. В. Глазирін), як «співвідношення 

між фактичним результатом їх дії й тією соціальною метою, для досягнення 

якої ці норми були прийняті».   

Не заперечуючи, загалом, проти вказаного підходу, на нашу думку, це 

не є визначення поняття, яке передбачає вказівку на суттєві, необхідні, 

специфічні ознаки певного явища, а можлива методологічна основа для 

кількісної оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм, 

що дозволяє проводити відповідні емпіричні вимірювання ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми. 

8. Комплексних досліджень ефективності забороняючих кримінально-

правових норм на даний час не проводилося. Нечисленні дослідження 

ефективності кримінальних-правових норм (зокрема, монографія 

Ю. В. Нікітіна, І. О. Рощиної «Ефективність норм кримінального права 

України у запобіганні злочинам») проводилися з урахуванням напрацювань 

науковців теорії права, виходячи із запропонованих ними підходів. 

9. Незважаючи на різні підходи у визначенні поняття ефективності 

правових норм запропоновані авторами двох періодів дослідження, зокрема, 

визначення поняття ефективності правових норм через категорії «мета» та 
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результат» - характерний для першого періоду дослідження, та категорію 

«інтерес» - для другого; варто підкреслити, що узгодження інтересів 

фактично можна розглядати як мету, а те наскільки вдалося цього досягнути 

– як отриманий результат, тобто фактично позиції авторів не зважаючи на 

різну термінологію, змістовно зводяться до концепції «мета-результат». 

10. Виокремлено такі методологічні підходи до розуміння 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм: телеологічний 

(цільовий), аксіологічний та економічний.  

Визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм з 

огляду на понесені витрати (економічний підхід), є ототожненням 

ефективності та економічності забороняючої кримінально-правової норми. 

Аксіологічний підхід до розуміння ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм полягає у визначенні ефективними тих норм, 

реалізація яких дозволяє забезпечити об’єктивно існуючі інтереси у 

правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Узгодження 

забороняючої кримінально-правової норми з існуючими потребами та 

інтересами, на нашу думку, виступає однією з умов ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм. 

У контексті ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

телеологічний (цільовий) підхід слугує методологічною основою для їх 

оцінки. Згідно вказаного підходу, ефективність забороняючої кримінально-

правової норми визначається у залежності від досягнення поставленої 

законодавцем мети, за допомогою категорій «мета-результат». 
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РОЗДІЛ 2 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБОРОНЯЮЧИХ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

 

2.1. Поняття ефективності забороняючої кримінально-правової 

норми 

 

Забороняючі кримінально-правові норми покликані забезпечити 

охорону найбільш важливих суспільних відносин, тому необхідними є чіткі 

уявлення про їх ефективність. Те, наскільки відповідній забороняючій 

кримінально-правовій нормі вдається виконувати своє функціональне 

призначення та досягати поставленої мети, демонструє така її 

характеристика, як ефективність. Визначення ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм неможливо без вивчення правової природи та 

змісту цих норм.  

Важливість дослідження забороняючих кримінально-правових норм 

складно переоцінити, оскільки, як влучно зазначає В. Д. Філімонов, 

«соціальний зміст кримінального права визначається головним чином тими 

його нормами, які передбачають відповідальність за вчинення конкретних 

злочинів» [801, с. 12]. 

Кримінально-правова норма була предметом дослідження багатьох 

вчених, серед яких М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Т. В. Кленова, 

М. М. Кропачев, Н. О. Лопашенко, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, 

О. В. Наден, О. Г. Петрова, В. Д. Філімонов. 

Проте аналіз наукової літератури свідчить про наявність дискусій у 

розумінні змісту забороняючих кримінально-правових норм. Зокрема, не 

набули однозначного вирішення такі питання:  
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- чи наявна кримінально-правова заборона у забороняючій 

кримінально-правовій нормі, чи остання містить лише санкції, а заборони 

встановлені іншими галузями права? 

- чи містить забороняюча кримінально-правова норма (як підвид 

правової норми) правило поведінки? 

На думку представників нормативної (нормативістської) теорії, норми 

містяться не у кримінальному законі, а в законах інших галузей права, тому 

кримінальний закон містить лише санкції за порушення норм інших галузей 

права [38, с. 10]. 

На цих принципах М. М. Сперанський формував XV том Зводу 

законів 1832 року, що містили кримінально-правові положення, а згодом 

Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. М. М. Сперанський 

вважав, що глави Уложення повинні відповідати основним розділам усіх 

інших законів, щоби вони стояли на сторожі цих законів. Зважаючи на цю 

ідею, М. М. Сперанський відніс більшу частину кримінально-правових норм 

Зводу законів 1832 року і проєктоване ним Уложення про покарання у кінець 

Зводу законів [26, с. 95-96]. 

Розвиваючи вказану теорію, К. Л. Біндінг стверджував, що 

«…кримінальний закон не містить норм, що відносяться до поведінки людей, 

не забороняє певних видів поведінки та не зобов’язує до певної поведінки. … 

Кримінальний закон адресується виключно до органів державної влади, що 

застосовують примус у вигляді кримінального покарання». Таким чином, на 

думку К. Л. Біндінга, норма (виражена обов’язково у інших галузях права) 

передує положенням кримінального закону; злочинець порушує лише норму, 

але не кримінальний закон, останній може бути порушений лише державою 

та її органами при застосуванні чи не застосуванні покарання [26, с. 95]. 

З певними застереженнями підтримував вказану теорію 

С. П. Мокринський, вказуючи, що роль кримінального права обмежується 

тим, що воно забезпечує каральними санкціями норми інших галузей права. 



50 

 

Водночас він побічно визнавав, що певна кількість норм встановлюється 

безпосередньо кримінальним правом [101, с. 29]. 

Нормативна теорія має своїх прихильників і сьогодні. Так, 

О. В. Наден зазначає, що «…саме норми інших галузей права забороняють 

вчинення будь-яких правопорушень (у тому числі й злочинів) при здійсненні 

тих видів правомірної поведінки, які ними регулюються» [105, с. 29]. 

Отже, представники нормативної теорії стверджують, що 

кримінально-правові норми не містять заборон, оскільки норми інших 

галузей права, визначаючи порядок правомірної поведінки, тим самим 

забороняють відступи від неї, відтак кримінально-правові норми містять 

лише санкції за порушення норм інших галузей права, що, на нашу думку, є 

спірним з огляду на таке. 

По-перше, заперечуючи наявність кримінально-правової заборони, 

представники нормативної теорії не пояснюють, звідки тоді випливає 

обов’язок особи за порушення норм інших галузей права зазнати 

кримінальної відповідальності. Очевидно, цьому обов’язку (зазнати 

кримінальну відповідальність) логічно повинен передувати інший обов’язок 

– утриматися від вчинення кримінального правопорушення, який міститься у 

кримінально-правовій забороні. Лише у випадку, коли особа не дотримується 

цього обов’язку та вчиняє кримінальне правопорушення, її можна 

притягнути до кримінальної відповідальності.  

Як наголошує Л. В. Дорош, «ключовим моментом змісту норми права 

є те, що в ній фіксуються як права одного суб’єкта, так і обов’язки другого. 

Саме цим норма права відрізняється від усіх інших видів правил поведінки» 

[23, с. 66]. 

По-друге, прихильники зазначеної теорії так і не змогли пояснити, у 

яких галузях права визначені, наприклад, такі заборони, як посягання на 

здоров’я особи та посягання, що ставлять у небезпеку життя та/або здоров’я 

особи (зокрема, «Умисне тяжке тілесне ушкодження», «Залишення в 
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небезпеці»), посягання на статеву свободу («Зґвалтування», «Сексуальне 

насильство»), як посягання на громадську безпеку (для прикладу, 

«Бандитизм») та ін. Очевидно, що вказані заборони визначені лише у 

кримінальному кодексі.  

По-третє, кримінально-правова заборона встановлена кримінальним 

кодексом, оскільки саме ним визначається кримінальна протиправність 

діяння. 

Так, статтею 1 КК України визначено, що КК України має своїм 

завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних 

посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання 

кримінальним правопорушенням. Для виконання цього завдання КК України 

визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями 

та які покарання застосовують до осіб, що їх вчинили [76].  

Частиною 1 статті 11 КК України зазначено, що кримінальним 

правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 

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

правопорушення [76].  

Частиною 3 статті 3 КК України чітко вказано, що кримінальна 

протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові 

наслідки визначаються тільки цим кодексом [76 ]. 

Тобто усе, що не заборонено законом, те дозволено. І навіть якщо 

іншими галузями права визначено, що дозволено, чітке окреслення 

кримінально-правових заборон передбачено саме КК України, у чому 

виявляється принцип законності, згідно з яким не є кримінальним 

правопорушення діяння, не передбачене КК України.  

З цього можна зробити висновок, що саме кримінальним кодексом 

визначено, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними 
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правопорушеннями, тому кримінальна протиправність відповідних суспільно 

небезпечних діянь визначена саме у КК України, а не у інших галузях права.  

Окрім того, одним із завдань КК України є запобігання кримінальним 

правопорушенням, що досягається, зокрема, наявністю кримінально-правової 

заборони. Як вказує С. О. Маркунцов: «Основна функція кримінальної 

заборони є функція попередження вчинення злочинів (загальна превенція)» 

[96, с. 40] (у межах цього дослідження терміни «запобігання» та 

«попередження» вживаються як синоніми). 

Проте не лише кримінально-правова заборона здійснює 

попереджувальну функцію. Про попереджувальний вплив загрози, що 

міститься у санкції кримінально-правової норми, вказував 

М. Д. Шаргородський: «Достатньо лише поставити питання, чи збільшилось 

би число злочинів, якщо б були відмінені норми кримінального права, щоб 

кожен зрозумів, що число злочинів у такому випадку, безумовно, зросло б. 

Звідси належить зробити висновок, що цей ріст злочинів мав би місце за 

рахунок категорії нестійких та схильних до вчинення злочинів осіб, які 

бояться покарання і тому не вчиняють злочинів»
 
[186, с. 22].  

Таким чином, завдання із запобігання кримінальним 

правопорушенням досягається за допомогою наявності забороняючої 

кримінально-правової норми, в якій міститься кримінально-правова заборона 

вчинення певного суспільно небезпечного діяння під страхом застосування 

до особи, котра не дотрималася цієї заборони, покарання. 

Питання виникають ще й з тим, що входить у зміст поняття 

«кримінально-правова заборона». На думку О. Г. Братко, правова заборона – 

це обумовлене соціальною необхідністю державно-владне, імперативне 

веління, що вказує на обов’язок особи утримуватися від дій, що 

спричинюють істотну шкоду інтересам особистості та суспільства [14, с. 88]. 

С. А. Маркунцов, досліджуючи теоретичні аспекти кримінально-

правової заборони, вказує, що «… кримінально-правову заборону у 
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найзагальнішому вигляді можна визначити як кримінально-правовий припис, 

закріплений у нормах кримінального закону (у нормах Особливої та 

Загальної частин КК) та конкретизований у деяких випадках у інших 

нормативно-правових актах, що встановлює обов’язок особи не вчиняти 

(утриматися від вчинення) суспільно-небезпечного діяння, що визнається 

кримінальним законом злочином»
 
 [96, с. 34]. 

Стаття 2 КК України передбачає, що підставою кримінальної 

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом 

[76].  

Варто зазначити, що для з’ясування окремих ознак складу 

кримінального правопорушення у бланкетних диспозиціях необхідно 

звернутися до нормативно-правових актів, які не є законом про кримінальну 

відповідальність, проте це не змінює того, що кримінально-правова заборона 

передбачена КК України. Вказане положення підтверджується й судовою 

практикою. 

Наприклад, Постановою Верховного Cуду України (далі – ВС 

України) від 5 вересня 2013 року № 5-15кс13 визначено, що особливістю 

бланкетної диспозиції є те, що така диспозиція має загальний і 

конкретизований зміст [131]. Загальний зміст бланкетної диспозиції полягає 

в тому, що з ним пов’язане визначення злочином діянь, які описані в 

диспозиціях частин цієї статті. Конкретизований зміст бланкетної диспозиції 

передбачає певну деталізацію відповідних положень інших нормативно-

правових актів, що наповнює норму більш конкретним змістом для 

встановлення саме тих ознак, які мають значення для кримінально-правової 

кваліфікації.  

У цьому ж контексті можна навести п. 7 Постанови Великої Палати 

Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі № 288/1158/16-к, 

провадження № 13-28кс19 (далі – ВП ВС), що у розумінні ст. 263 КК під 
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«передбаченим законом дозволом» на поводження зі зброєю варто вважати 

дозвіл, що може бути встановлений будь-яким нормативно-правовим актом, 

у тому числі підзаконним [132]. 

Зокрема, п. 69 вказаної Постанови ВП ВС від 3 липня 2019 року 

визначено, що зміст бланкетної диспозиції статті 263 КК полягає у 

встановленні переліку дій щодо зброї, які за умови відсутності передбаченого 

законом дозволу визнаються злочинами [132]. Вимоги Інструкції [59] та 

Положення [128] доповнюють зазначену кримінально-правову заборону 

детальною регламентацією підстав і процедури одержання дозволу, тобто 

встановлюють спеціальні критерії його законності. Таким чином, зазначені 

підзаконні нормативно-правові акти конкретизують зміст відповідних 

положень КК, проте не підміняють їх як підставу кримінальної 

відповідальності. 

Також різницю між загальним і конкретизованим змістом бланкетної 

диспозиції визначено у Рішенні Конституційного Суду України (далі –КС 

України) у справі № 1-3/2000 про зворотну дію кримінального закону в часі 

від 19.04.2000 року [147]. Зокрема, у абз. 7, 8 п. 3 вказаного рішення 

передбачено, що загальний зміст бланкетної диспозиції передається 

словесно-документарною формою відповідної статті (частини статті) 

Особливої частини КК і включає положення інших нормативно-правових 

актів у тому вигляді, в якому вони сформульовані безпосередньо в тексті цієї 

статті (частини статті). Саме із загальним змістом відповідних правових норм 

пов’язана необхідність дотримання конституційних вимог про те, що 

виключно законом може визначатися діяння, яке є злочином, і положень 

статті 3 КК стосовно того, що злочинність діяння визначається тільки цим 

Кодексом. 

Конкретизований зміст бланкетної диспозиції КС України пов’язує з її 

деталізацією іншими нормативно-правовими актами, які наповнюють 

кримінально-правову норму більш конкретним змістом, однак не впливають 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#13
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на її загальне формулювання, закріплене у відповідній статті (частині статті) 

Особливої частини КК. Зміни, що вносяться до нормативно-правових актів 

інших галузей права, посилання на які містить бланкетна диспозиція, не 

змінюють словесно-документну форму кримінального закону.   

З врахуванням наведеного, загальний зміст кримінально-правової 

заборони визначається і повинен визначатися чинним КК України, а не 

передбачатися іншими галузями права. Конкретизований зміст заборони, у 

випадку бланкетних диспозицій, може бути передбачений нормативно-

правовими актами інших галузей права. 

Отож, кримінально-правовою забороною є частина забороняючої 

кримінально-правової норми, виражена у диспозиції норми, у якій 

передбачено ознаки складу відповідного кримінального правопорушення, які 

становлять зміст відповідної кримінально-правової заборони.  

Кримінально-правова заборона міститься у кримінальному кодексі (у 

диспозиції забороняючої кримінально-правової норми), а не передбачена 

іншими галузями права, та з моменту набрання нормою чинності впливає на 

поведінку осіб.  

Розуміння кримінального права лише як каральної галузі права та 

зведення його лише до застосування відповідними органами покарань щодо 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не відповідає правовій 

природі, суттєво звужує його функції та й, зрештою, виключає можливість 

здійснення охорони відповідної групи суспільних відносин, а відтак і 

запобігання вчиненню кримінального правопорушення.  

Наступне спірне питання щодо змісту забороняючих кримінально-

правових норм – чи містить забороняюча кримінально-правова норма (як 

підвид правової норми) правило поведінки. 

У теорії права правову норму визначають як «формально обов’язкове 

загальне правило фізичної поведінки, яке встановлене або санкціоноване 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1
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державою з метою регулювання суспільних відносин і забезпечення її 

організаційною, виховною та примусовою діяльністю» [136, с. 150]. 

Що стосується визначень понять кримінально-правової норми, то 

більшість науковців визначають ці норми також як певне правило поведінки, 

встановлене державою.  

Так, зокрема, як правило правомірної поведінки їх визначає 

Т. В. Кленова, вказуючи, що кримінально-правові норми – це «законодавчо 

оформлені правила правомірної поведінки, що відрізняються особливою 

імперативністю вираження державної волі та мають своїм призначення 

регулювання відносин між громадянами і державою у особі правоохоронних 

органів, пов’язаних з фактом злочину, покарання, а також звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання» [67, с. 6].  

Дещо іншим є визначення Н. О. Лопашенко, яка вважає, що «норма 

кримінального права – це обов’язкове для виконання чи керівництва при 

вчиненні дій правове положення, яке може мати форму правила поведінки, у 

тому числі з мірою кримінальної відповідальності за його порушення, і 

форму принципу, правового визначення, декларації, тобто форму, 

правоположення, які закріплюють найважливіші поняття кримінального 

права» [92, с. 48]. 

Як правило поведінки суду розуміє кримінально-правову норму 

О. В. Наден: «…норму кримінального права можна визначити як публічно-

правове правило поведінки, сформульоване, закріплене і охоронюване 

державою, що визначає зміст і обсяг її повноважень у кримінально-

правовому суспільному відношенні. Таким чином, норма кримінального 

права розуміється як таке правило поведінки суду, яке відображається у 

приписах низки статей кримінального закону України» [105, с. 31]. 

«Кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за 

конкретні діяння, є забороняючими» [96, с. 35].  
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Забороняюча кримінально-правова норма як різновид правової норми 

повинна відповідати ознакам роду. Однак, чи можна стосовно забороняючих 

кримінально-правових норм визнавати правилом поведінки вчинення 

кримінального правопорушення (адже саме ознаки складу кримінального 

правопорушення передбачені забороняючою кримінально-правовою 

нормою)? Відтак виникає питання: чи містить забороняюча кримінально-

правова норма правило поведінки, і якщо містить правило поведінки, чи це 

правило поведінки щодо всіх осіб чи лише стосується представників 

уповноважених органів?  

Великий тлумачний словник сучасної української мови пропонує таке 

визначення поняття: «Правило – положення, яким передається якась 

закономірність, стале співвідношення певних явищ; принцип, яким 

керуються у співжитті, у праці, в поведінці і т. ін.; зібрання якихось 

положень, що визначають порядок ведення або дотримання чого-небудь» [15, 

с. 916].  

У літературі відображено такі варіанти вирішення цього питання. 

Зокрема, М. І. Мельник пропонує: «…зміст правової норми (її 

диспозиції) також можна тлумачити як правило лише у специфічному аспекті 

– як правило неможливої (недозволеної поведінки). Саме розуміння правила 

поведінки в аспекті неприпустимої поведінки дозволяє говорити про 

положення Особливої частини КК як про норми права, тобто норми 

недозволеної, неприпустимої поведінки суб’єкта»
 
[97, с. 117].  

Цікавою є позиція Л. В. Дороша: «З урахуванням традиції 

національної правової системи кримінально-правові норми в Україні 

знаходять вираз головним чином у нормативно-правових приписах, 

викладених у відповідних статтях КК. Норма – це правомірна поведінка, яка 

має відповідати соціальним очікуванням суспільства і держави. А 

кримінально-правовий припис – це застереження потенційним злочинцям, 
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що у разі порушення встановленого стандарту поведінки до них можуть бути 

застосовані засоби державного примусу» [23, с. 69, 72].  

На думку Ю. В. Бауліна, кримінально-правова норма встановлює 

правило поведінки держави по відношенню до особи, яка вчинила злочин. З 

моменту вчинення злочину (юридичний факт) виникають кримінально-

правові (матеріальні) відносини між державою та злочинцем, об’єктом яких є 

кримінальна відповідальність як обмеження прав і свобод злочинця. У межах 

цих відносин кримінально-правова норма передбачає повноваження держави 

покласти на злочинця кримінальну відповідальність, а злочинець 

зобов’язаний підкоритися діям держави [8, с. 12] 

Інше вирішення пропонує С. О. Маркунцов: «Особливістю 

забороняючої кримінально-правової норми є те, що вона містить у собі 

фактично два правила поведінки: перше з них – власне кримінально-правову 

заборону вчиняти діяння, що містить ознаки складу злочину (тобто обов’язок 

утримуватися від вчинення вищеназваного діяння), і друге – обов’язок 

застосувати заходи державного примусу у випадку вчинення цього діяння» 

[96, с. 22].  

Забороняюча кримінально-правова норма вказує на заборонену, 

неприпустиму поведінку, від якої особі потрібно утриматися. У випадку 

вчинення недозволеної поведінки, що передбачена забороняючою 

кримінально-правовою нормою, особа притягається до кримінальної 

відповідальності та щодо неї застосовується покарання, передбачене 

санкцією забороняючої кримінально-правової норми.  

Можна зробити висновок, що за допомогою заборон держава 

встановлює певні правила поведінки у суспільстві щодо кримінально-

правових заборон – це передбачення таких заборонених видів поведінки, від 

яких особа повинна утриматися [43, с. 709]. 

З врахуванням наведеного, забороняючі кримінально-правові норми 

реалізуються шляхом дотримання, тобто утримання особи від вчинення 
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кримінального правопорушення; характеризуються тим, що у цих нормах 

вказане те кримінально-протиправне діяння (дія чи бездіяльність), від 

вчинення якого особа має утриматися. Відтак поведінку, від якої особа 

повинна утриматися, також потрібно вважати правилом поведінки, однак 

правилом забороненої поведінки.  

З’ясувавши правову природу та зміст кримінально-правової заборони 

та враховуючи особливості реалізації цих норм, варто перейти до аналізу 

змісту ефективності забороняючих кримінально-правових норм.  

Одне із перших питань, що виникає при визначенні ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, таке: ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм варто визначати в динаміці чи потрібно 

досліджувати в статиці? Тобто, чи варто досліджувати ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм до набрання нормою чинності 

(коли норма ще не діє і, відповідно, не впливає на суспільні відносини, тобто 

перебуває в статиці), чи ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм – це характеристика лише діючих забороняючих кримінально-правових 

норм, що після набрання нормою чинності впливає на суспільні відносини 

(тобто, є в динаміці)? На нашу думку, це питання необхідно вирішувати у 

такий спосіб. 

Прийняття будь-якої забороняючої кримінально-правової норми 

спрямоване на досягнення певної мети. Як нами встановлено, ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм демонструє, чи вдалося 

законодавцю за допомогою відповідної забороняючої кримінально-правової 

норми досягнути мети – утримання особи від вчинення кримінального 

правопорушення. Звісно, така мета не може бути досягнутою до моменту 

набрання нормою чинності.  

Таким чином, до набрання чинності забороняючою кримінально-

правовою нормою (коли норма перебуває у статиці) ми можемо лише 

прогнозувати її ефективність, говорити про теоретичну (потенційну) 
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можливість забороняючої кримінально-правової норми реалізувати волю 

законодавця, досягати поставленої мети, проявити себе після набрання 

чинності забороняючою кримінально-правовою нормою.  

З визначенням ефективності як «об’єктивної можливості», «здатності» 

застосовуваного засобу сприяти досягненню бажаної мети не погоджується 

В. І. Нікітинський, оскільки під ефективністю правових норм розуміє 

результативність їх впливу на регульовані суспільні відносини [111, с. 12].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

слово «здатність» як властивість за значенням «здатний»: 1) який може, уміє 

здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином // 

придатний для кого, чого-небудь, на щось годящий [16, с. 453].  

Проте, на нашу думку, варто погодитися із З. Д. Єнікєєвим у тому, що 

«прогнозування творчих можливостей законів, що приймаються, – це одна із 

найважливіших вимог законодавчої діяльності і такими потенційними 

можливостями повинна володіти будь-яка юридична норма» [33, с. 78, 82].  

У літературі вживаються терміни «потенційна ефективність», 

«прогнозована ефективність», «розрахункова ефективність», «теоретична 

ефективність» правових норм. Науковці, що застосовують їх, фактично 

розуміють під ними одне й те саме: певну властивість, закладену 

законодавцем під час прийняття правової норми [37, с. 19]. 

Утім, В. С. Дячков вважає ефективність властивістю не самої 

кримінально-правової норми, а властивістю її дії та зазначає: 

«…ефективність не можна вважати внутрішньою властивістю самої 

кримінально-правової норми, взятої в її статичному стані. Інакше ми 

мимоволі обмежимо себе оцінкою ролі кримінального закону з точки зору 

його досконалості, безпідставно упускаючи соціологічний аспект його дії» 

[21, с. 57-58]. Адже «властивість – якість, ознака, характерні для кого-, чого-

небудь» [16, с. 194]. Властивість – це якість, що становить відмінну 

особливість чого-небудь. 
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Відтак, виникає питання: чи можна вважати ефективність ознакою, 

первинно притаманною забороняючій кримінально-правовій нормі, що 

відрізняє її від інших, чи можна про ефективність вести мову ще в момент 

створення норми до набрання забороняючою кримінально-правовою нормою 

чинності? 

На нашу думку, ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм не можна обмежувати її внутрішньою властивістю. Проте, вважаємо, 

що потенційну ефективність забороняючих кримінально-правових норм 

необхідно виділяти та досліджувати, адже це дає змогу ще до набрання 

чинності норми визначити потенційний вплив, що здійснюватиме 

забороняюча кримінально-правова норма на суспільні відносини, встановити 

чинники, що сприятимуть чи перешкоджатимуть реалізації норми, та 

врахувати це під час її моделювання. 

Як можна проводити оцінку потенційної ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, за якими критеріями її визначати? 

Для виконання своїх функцій та завдань забороняючі кримінально-

правові норми повинні бути наділені такими властивостями, які б 

забезпечили охорону найважливіших суспільних відносин від кримінально-

протиправних посягань, а також запобігання кримінальним 

правопорушенням. Ці властивості визначені наперед і закладаються 

законодавцем при прийнятті норми, тобто мова йде про певну сукупність 

властивостей забороняючих кримінально-правових норм, необхідних і 

достатніх для врегулювання відповідних суспільних відносин. Власне, вони 

визначатимуть якість забороняючої кримінально-правової норми, якість як 

змісту, так і форми забороняючих кримінально-правових норм.  

У тлумачному словнику якість визначається як внутрішня 

визначеність явища, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх 

інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його 
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використання за призначенням, та чи інша характерна ознака, властивість, 

риса кого, чого-небудь [16, с. 1647]. 

Складність дослідження якості забороняючих кримінально-правових 

норм спричинена специфікою самої категорії «якість», оскільки вона не має 

кількісного вираження, а відтак можливе лише проведення її змістовного 

аналізу.  

На нашу думку, критерієм для проведення якісної оцінки 

ефективності забороняючих кримінально-правових є досконалість 

забороняючої кримінально-правової норми щодо змісту та форми норми, що 

визначають її якість, та закладається законодавцем у процесі правотворчої 

діяльності. Відтак, якість забороняючих кримінально-правових норм 

визначається: 1) внутрішньою досконалістю кримінально-правової норми – 

характеризує зміст норми; 2) зовнішньою досконалістю – характеризує 

форму кримінально-правової норми (детальніше про якість забороняючих 

кримінально-правових норм – у підрозділі 3.1). 

На підставі наведеного зауважимо, що ефективність забороняючої 

кримінально-правової норми закладена в самій нормі, існує лише як 

можливість. Врахування та узгодження законодавцем при прийнятті 

забороняючих кримінально-правових норм всіх ознак, що характеризують їх 

з точки зору змісту і форми та визначають їх якість, становить початковий 

момент проведення досліджень ефективності забороняючих кримінально-

правових норм.  

Таким чином, критерієм, за яким оцінюється потенційна ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм є якість норми. Дослідження 

потенційної ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

можливе за допомогою методів теоретико-якісного, змістовного аналізу. 

Звісно, ефективність забороняючих кримінально-правових норм – це 

передусім якісна їх характеристика, проте для всебічного аналізу її 

недостатньо, відтак є доречним визначення ефективності забороняючих 
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кримінально-правових норм із використанням кількісних методів, оскільки 

своє реальне буття забороняюча кримінально-правова норма отримує в 

процесі реалізації, в її взаємодії з реальними суспільними відносинами. 

Дослідження забороняючих кримінально-правових норм у динаміці часто 

називають реальною ефективністю забороняючої кримінально-правової 

норми, оцінка якої дозволяє отримати відповідні кількісні показники 

дослідження. 

Термін «ефективність» походить із латинської «effectus» – результат, 

наслідок будь-яких причин, дій. Новий тлумачний словник української мови 

трактує термін «ефективний» так: 1) який приводить до потрібних 

результатів, наслідків, дає найбільший ефект; 2) який викликає ефект [16, 

с. 358].  

Але як ми визначимо, чи ефективною є забороняюча кримінально-

правова норма, знаючи лише наслідок її впливу? Очевидно, важливо, яка 

мета ставилася законодавцем під час прийняття конкретної забороняючої 

кримінально-правової норми. 

У науковій літературі відображено різні класифікації мети правової 

норми, зокрема: тактична та стратегічна, юридична та соціальна, 

безпосередня (власне юридична) та кінцева (загальносоціальна). Крім цього, 

звертається увага на те, що важко встановити конкретну мету, яка повинна 

розглядатися відправною точкою при визначенні ефективності правового 

регулювання, оскільки під час розробки й встановлення норм права 

орієнтуються на багато різних цілей. 

Однак, щодо мети відповідної правової норми ми підтримуємо 

позицію А. І. Екімова про те, що у склад норми права (на відміну від 

нормативних актів) може входити лише найближча мета, бо лише вона 

забезпечена всіма необхідними засобами для здійснення у цей період часу 

[28, с. 10]. Головна мета норми завжди виражається у диспозиції норми, 

зазначає А. Г. Бартко [14, с. 21]. 
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Таким чином, критерієм, за яким ми зможемо проводити кількісну 

оцінку ефективності забороняючих кримінально-правових норм є найближча 

мета забороняючої кримінально-правової норми, виражена у диспозиції 

відповідної норми, а саме – це охорона найважливіших суспільних відносин 

від кримінально-протиправних посягань і запобігання кримінальним 

правопорушенням, що досягається забезпеченням необхідної поведінки, 

зокрема дотриманням суб’єктами в процесі реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм кримінально-правових заборон.  

Ефективність – це властивість, що характеризує результат, засіб 

впливу через взаємозв’язок результату та мети такого впливу. Чому ж ми 

говоримо, що визначення мети забороняючої кримінально-правової норми 

необхідне для її кількісної оцінки? Тому, що саме з метою прийняття 

забороняючих кримінально-правових норм відбувається порівняння 

результатів їх реалізації.  

Отож, визначення реальної ефективності забороняючих кримінально-

правових норм варто здійснювати за допомогою категорії «мета» та 

«результат», що дасть змогу отримати кількісні показники ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм. 

З огляду на це, зауважимо, що для того, аби відповідні властивості 

забороняючої кримінально-правової норми щодо змісту та форми норми 

«запрацювали», необхідні відповідні механізми для її реалізації. Як зазначає 

А. В. Кузнєцов, лише нормальне функціонування «механізму» забезпечує 

необхідний перехід властивостей норм кримінального права (нормативності, 

формальної визначеності, примусовості) в стійку організованість і 

впорядкованість суспільних відносин [80, с. 105-108].  

Тобто від здатності механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм реалізувати закладені в них якісні властивості кримінально-

правової норми залежить, зрештою, ефективність забороняючої кримінально-

правової норми.  
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Відтак ефективність забороняючих кримінально-правових норм 

визначається як властивість, здатність забороняючої кримінально-правової 

норми забезпечити належну та достатню охорону найбільш важливих 

суспільних відносин, охоронюваних кримінальним законом.  

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм однаково 

визначають і становлять у сукупності якість (зміст і форма норми), а також 

механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм, кожен із них 

характеризується своїм змістом, умовами, що впливають на їх ефективність, 

критеріями та показниками. 

Оцінка ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

повинна мати комплексний характер. Отримання репрезентативних 

результатів дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм можливе лише в тому випадку, коли оцінка ефективності забороняючої 

кримінально-правової норми здійснюється з врахуванням як якісної, так і 

кількісної оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм визначається 

якістю забороняючої кримінально-правової норми, що закладається 

законодавцем у процесі правотворчої діяльності (потенційна ефективність) та 

дієвістю механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм, за 

допомогою якого зміст норми втілюється у поведінці конкретних осіб 

(реальна ефективність). Для оцінки ефективності забороняючої кримінально-

правової норми необхідно враховувати дві складові – потенційну та реальну 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми.  

Отже, ефективність забороняючої кримінально-правової норми – це 

властивість норми, її якісно-кількісна характеристика, яка полягає у 

потенційній можливості та реальній здатності забороняючої кримінально-

правової норми впливати на поведінку суб’єкта з метою утримання його від 

вчинення кримінального правопорушення під погрозою покарання і 
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визначається якістю забороняючої кримінально-правової норми та 

механізмом її реалізації. 
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2.2. Співвідношення ефективності забороняючих кримінально-

правових норм та суміжних понять  

 

Комплексне дослідження питань ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм є неможливим без визначення співвідношення 

поняття ефективності забороняючих кримінально-правових норм з такими 

поняттями, як «економічність», «корисність», «оптимальність», «соціальна 

цінність», «істинність» та «якість».   

Необхідність наукового осмислення вказаних понять зумовлена тим, 

що аналіз наукової літератури свідчить про включення окремими науковцями 

у визначення поняття ефективності правових норм таких аспектів правової 

норми, як «економічність», «корисність», «оптимальність», «соціальна 

цінність», «істинність», «якість».  

Відтак, проведене дослідження дозволить глибше зрозуміти сутність 

проблематики ефективності забороняючих кримінально-правових норм і 

дасть змогу отримати відповіді на запитання: чи вказані поняття можна 

ототожнювати, чи вони характеризують різні властивості забороняючих 

кримінально-правових норм. 

У науковій літературі можна виокремити три основні підходи до 

визначення співвідношення між поняттям ефективності правових норм та 

іншими поняттями: 

1) ефективність правових норм ототожнюють із такими поняттями, як 

«економічність», «корисність», «оптимальність», «соціальна цінність», 

«істинність», «якість»; 

2) вказані поняття розглядаються як «обов’язкові риси», «ознаки, що 

характеризують ступінь ефективності правових норм»; «показники 

ефективності правової норми»;  

3) розглядаються як різні властивості дії правової норми; 
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Така полярність позицій вчених щодо визначення співвідношення 

понять ефективності правової норми з іншими поняттями у правовій 

доктрині обумовлена декількома причинами: 

по-перше, це спричинено тим, що поняття ефективності є одним із 

найзаплутаніших термінів у сучасній мові. Лише «статистичний словник» 

містить 18 принципово відмінних один від одного визначень поняття 

ефективності, що відображають майже все багатоманіття традиційних 

підходів, пов’язаних із розумінням цієї властивості [74, с. 586-590]; 

по-друге, неабиякий хаос у визначення поняття ефективності правової 

норми внесла економічна наука, що вимагала обґрунтування досягнення 

максимальної ефективності при мінімальних витратах у найкоротші терміни. 

Таким чином, під значенням ефективності було народжене еклектичне 

словоутворення із понять ефективності, економічності, корисності й 

оптимальності, яке набуло поширення на початку 60-х років XX століття у 

вітчизняній теорії права, а згодом – і в кримінально-правовій науці [94, 

с. 152].  

Однак, не применшуючи ваги вирішення цієї проблеми та її значення 

для подальших досліджень, варто зауважити, що вона значною мірою є 

надуманою і такою, що виникла через термінологічну неузгодженість, з 

урахуванням такого. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

економічність 

У 60-х роках ХХ століття категорія ефективності правових норм 

практично ототожнювалася з поняттям економічності. Зокрема, на думку 

вчених [95, с. 28; 81, с. 65; 192, с. 57], поняття ефективності охоплює не лише 

вирішення поставлених завдань, але й виконання їх із мінімальними 

витратами матеріальних засобів, людської енергії та часу.  

«Розуміння ефективності як досягнення результату з мінімальними 

витратами, – пишуть А. С. Пашков і Л. С. Явіч, – широко застосовується в 
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різних галузях суспільного життя. Ми не бачимо підстав для того, щоб 

уникати цього показника й при оцінці ефективності дії норми права».  

Отож, автори зображують показник ефективності дії правової норми у 

такому вигляді:  

         А-В 

С = --------- , 

           К 

 

де С – показник ефективності норм, А – результат її дії, В – первинний 

стан, К – виробничі витрати [120, с. 48].  

Ще у науковій літературі деякі вчені пропонують розглядати 

економічність, як «обов’язкову рису ефективності правової норми» 

(О. А. Зелепукін) і як «ознаку, що характеризує ступінь ефективності 

правового акту» (В. В. Лазарєв).  

Так, на думку О. А. Зелепукіна, правова норма, дія якої призвела до 

певного позитивного результату, не може бути визнана ефективною, якщо 

величина понесених при цьому витрат перевищила цінність результату. В 

зв’язку з цим, як зазначає О. А. Зелепукін, більш обґрунтованою є позиція, 

згідно з якою економічність розглядається як обов’язкова риса ефективної 

правової норми [53, с. 40].  

В. В. Лазарєв, загалом визнаючи розподіл між ефективністю і 

економічністю, все ж вважає, що у визначенні ефективності необхідно 

враховувати засоби, що призводять до досягнення мети, відповідно до їх 

діалектичної єдності та взаємообумовленості. Він розглядає економічність як 

ознаку, що характеризує ступінь ефективності правового акту [87, с. 97-98]. 

Підтримують позицію щодо розмежування понять ефективності та 

економічності правових норм В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, 

І. С. Самощенко, В. В. Глазирін, С. В. Максімов. На думку вказаних авторів, 

на відміну від ефективності, економічність – це властивість досягнення 

результату ціною найменших витрат й ціни отриманого результату [110, с. 



70 

 

20-27]. …Показник економічності тим вищий, чим меншу величину 

становлять витрати від отриманого ефекту [94, с. 164]. Таким чином, основу 

оцінки дії правової норми, з точки зору її економічності, становить не 

абсолютна цінність отриманого результату і не абсолютна величина 

понесених витрат, а їх співвідношення [31, с. 61].  

Справедливим, на нашу думку, є застереження авторів монографії 

«Ефективність правових норм» В. М. Кудрявцева, В. І. Нікітинського, 

І. С. Самощенка, В. В. Глазиріна про те, що ототожнення поняття 

ефективності та економічності – це «необґрунтована спроба використання 

авторами поняття ефективності економічної, господарської, виробничої 

діяльності в якості загального, універсального визначення ефективності. (…) 

Якщо ефективною повинна бути практично кожна правова норма, то 

економічність – властивість дії лише тих з них, які мають у кінцевому 

рахунку відповідні господарські, економічні цілі» [31, с. 64-65].  

Зважаючи на наведене, варто підтримати висловлену у літературі 

думку про доцільність розмежування категорій «ефективності» 

забороняючих кримінально-правових норм та «економічності», оскільки 

вважаємо їх різними характеристиками забороняючих кримінально-правових 

норм, з огляду на таке: 

1. Під час здійснення оцінки ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм ми не встановлюємо ті витрати, з якими 

пов’язане досягнення результату, оскільки вони є показниками такої 

характеристики забороняючих кримінально-правових норм, як 

«економічність» норми. 

Без сумніву, як прийняття забороняючих кримінально-правових норм, 

так і їх реалізація пов’язані з відповідними матеріальними витратами – на 

правове, інформаційне, організаційне забезпечення відповідних 

правотворчих і правореалізаційних процесів.  
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Показник економічності забороняючої кримінально-правової норми 

тим вищий, чим менші витрати отриманого результату. Що не можна сказати 

про ефективність, адже величина витрат, яких зазнала держава, зовсім не 

свідчить про ефективність забороняючих кримінально-правових норм. Крім 

того, ототожнюючи ефективність та економічність забороняючих 

кримінально-правових норм, ми ігноруємо призначення права як регулятора 

суспільних відносин, не пов’язаного з економічними показниками витрат.  

2. Визначення поняття економічності, на відміну від поняття 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм, не пов’язане 

безпосередньо з характеристикою мети забороняючої кримінально-правової 

норми. Мета правової норми не обов’язково повинна бути економічно 

вигідною. Економічною може бути певна діяльність, та й, зрештою, 

економічними можуть бути правові норми, які мають економічну мету, але 

це правові норми інших галузей права.  

Проте, оскільки мова йде про забороняючі кримінально-правові 

норми, метою яких є охорона найважливіших суспільних відносин від 

кримінально-протиправних посягань, тому у цьому питанні «економія» не є 

актуальною. Як правило, дослідження економічності проводяться щодо тих 

кримінально-правових норм, якими передбачені відповідні види покарань, 

тобто визначення економічності проводиться не щодо забороняючої 

кримінально-правової норми, а, наприклад, щодо процесу виконання 

покарання. Зокрема, з’ясовується, яких витрат зазнає держава під час 

утримання осіб, засуджених до певного виду покарання. 

Отож, ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

економічність – це не тотожні поняття, оскільки економічність самостійна, 

відмінна від ефективності властивість, яка вимірюється співвідношенням між 

досягнутим результатом і понесеними витратами. Відтак поняття 

ефективності забороняючої кримінально-правової норми та економічності 

потрібно розмежовувати. 
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Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

корисність 

Під корисністю правових норм у юридичній літературі розуміється 

співвідношення намічених і побічних результатів, що виникають, як правило, 

поза передбаченням законодавця [170, с. 395]. Підтримуючи та розвиваючи 

вказане визначення, представники праксеології зазначають, що ці побічні 

результати виявляються або корисними, або шкідливими; їх відношення до 

намічених або одержаних у межах мети результатів і характеризують 

корисність дії. Річ у тому, що проблеми корисності правових норм не 

існувало б узагалі, якщо б результати їх дії не відхилялися від поставлених 

цілей [31, с. 58]. 

У науковій літературі серед позицій авторів щодо співвідношення цих 

понять варто вирізнити такі. Зокрема, низка авторів ототожнює вказані 

поняття.  

В. А. Козлов поняття ефективності правової норми визначає як 

«забезпечення досягнення соціально-корисної та об’єктивно обґрунтованої 

мети» [71, с. 9]. А. С. Пашков і Д. М. Чечот вказують, що ефективність 

правового регулювання – це не будь-яка його дієвість і результативність, а 

лише та, що впливає на суспільні відносини у певному, корисному для 

суспільства напрямку» [119, с. 3]. На думку О. В. Смирнова, ефективність 

правового регулювання «становить максимально корисний для розвитку 

суспільства результат впливу права на суспільні відносини» [163, с. 30]. 

Тобто вказаними авторами поняття ефективності та корисності фактично 

ототожнюються. 

Крім ототожнення поняття ефективності правової норми та 

корисності, простежується думка про те, що «корисність є невід’ємною 

рисою ефективної норми» (О. А. Зелепукін). Так, О. А. Зелепукін, 

заперечуючи проти розмежування вказаних понять, стверджує, що не можна 

погодитися з думкою, що «дія правової норми у принципі може виявитися 
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соціально шкідливою, хоч і ефективною щодо досягнення запланованої 

мети» [53, с. 59], адже сама соціальна мета норми повинна бути спрямована 

на досягнення позитивного (корисного) результату у правовому регулюванні 

[47, с. 37-38]. 

На думку С. В. Максимова, на відміну від ефективності, корисність не 

включає (і не може включати) в свій конкретний зміст негативних значень 

ефекту і мети впливу, що характеризується [94, с. 164-165].  

На нашу думку, справді виникають ситуації, коли дія забороняючої 

кримінально-правової норми, може виявитися соціально шкідливою. Мова 

йде про норми, що застаріли, що не відповідають сучасним реаліям. 

Наприклад, забороняюча кримінально-правова норма, якою передбачалася 

кримінальна відповідальність за спекуляцію, перешкоджала розвитку 

зароджуваним суспільним відносинам ринкової економіки. Водночас вона 

може бути ефективною, оскільки ефективність забороняючих кримінально-

правових норм визначається за іншими критеріями, ніж корисність.   

З врахуванням наведеного, зазначимо, що під корисністю правових 

норм у правовій доктрині прийнято розуміти співвідношення прогнозованих і 

побічних, що виникають, як правило, поза передбаченням законодавця. 

Таким чином, якби намічені законодавцем цілі реалізовувалися, і, відповідно, 

результати дії норм не відхилялися від поставлених цілей, проблема 

корисності не виникала б [36, с. 309].  

Тому поняття ефективності та корисності забороняючих кримінально-

правових норм не є тотожними, оскільки ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм визначається не «корисністю» результату, а тим, 

якою мірою реалізовано мету законодавця, що ставилася при прийнятті 

відповідної норми. Відтак поняття ефективності та корисності забороняючих 

кримінально-правових норм варто розрізняти, оскільки вони різняться як за 

змістом, так і за критеріями їх оцінки. 
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Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

оптимальність 

Оптимальність (від лат. optimus – найкращий) – це синтетична 

властивість, що виражає здатність досягнення найбільш позитивного 

результату при найменш негативному ефекті та витратах [94, с. 165].  

Автори монографії «Теоретичні основи ефективності правосуддя» 

І. Л. Петрухін, Г. П. Батуров, Т. Г. Морщакова виокремлюють два підходи до 

визначення співвідношення понять «ефективність» та «оптимальність» 

правових норм серед дослідників вказаної проблематики [126, с. 167-168, 

171]. 

Перший підхід: прихильники цієї точки зору вводять ефективність у 

зміст більш обсяжної категорії «оптимальність». Так, зокрема, 

І. С. Самощенко, В. І. Нікітинський вважають, що поняття оптимальності 

охоплює три елементи: 1) ефективність; 2) корисність; 3) економічність 

норми [153, с. 5-6].  

Практично аналогічно трактують поняття оптимальності правової 

норми інші автори, доповнивши поняття оптимальності правової норми ще 

такою властивістю, як соціальна цінність, та зазначаючи, що науково 

обґрунтоване удосконалення законодавства потребує точної інформації не 

тільки про ефективність, корисність і економічність правових норм, але й про 

їх соціальну цінність. Така універсальна, комплексна, синтезована 

властивість дії правових норм була названа нами оптимальністю [31, с. 72].  

Другий підхід до визначення поняття ефективності виявляється у 

працях багатьох авторів, які не сприймають категорію оптимальності. Всі 

елементи, з яких, на думку І. С. Самощенко, В. І. Нікітинського та 

А. Б. Венгерова, складається оптимальність, ці вчені включають у поняття 

ефективності, до них інколи додають ще деякі елементи (наприклад, цінність 

права) [81, с. 64-68; 120, с. 40-45; 188, с. 4; 163, с. 18; 166, с. 209-211; 100, с. 

26; 88, с. 25]. 
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Щодо інших позицій авторів про співвідношення понять ефективності 

та оптимальності правової норми варто вказати таке. Зокрема, 

прихильниками ототожнення ефективності та оптимальності правових норм є 

А. С. Пашков і Л. С. Явіч. Норма права ефективна, як зазначають ці 

дослідники, якщо …вона передбачає оптимальний варіант поведінки, 

необхідний для досягнення науково обґрунтованої мети… [120, с. 41].  

Із таким трактуванням поняття ефективності не погоджується 

В. І. Нікітинський, вказуючи, що за такого підходу поняття ефективності 

обмежується не тільки позитивністю результату, але й його конкретним 

станом – максимальним (оптимальним) ступенем. Між тим, можливість 

існування різних ступенів ефективності (низького, середнього, високого), 

безумовно, очевидна [111, с. 29].  

Вказану В. І. Нікітинським позицію підтримує та розвиває 

О. А. Зелепукін, стверджуючи, що цей підхід є помилковим, позаяк норми 

права зазвичай мають ступінчасті цілі, які формулюються у вигляді 

наближення до певного ідеального стану («зниження рівня злочинності», 

«підвищення трудової дисципліни» та ін.). Відповідно, ефективність правової 

норми може набувати різних результатів (ступенів, рівнів) [53, с. 38].  

Ми також не підтримуємо позицію щодо ототожнення ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми й оптимальності та вважаємо, що 

вказані поняття необхідно розрізняти. 

В. А. Федосова пропонує розглядати оптимальність державно-

правових приписів як показник ефективності державно-правової норми. І від 

того, наскільки оптимально передбачений та закріплений нормою права 

варіант поведінки, наскільки чітко вказані обставини, за наявності яких 

норма починає діяти, та сформульовані передбачені нею правила поведінки 

та міри державного примусу, що забезпечують її реалізацію, залежатиме 

повнота досягнення поставленої мети [177, с. 41-42].  
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Підтримуючи позицію про розмежування ефективності та 

оптимальності правових норм, І. А. Іконицька зауважує, що ефективність і 

оптимальність означають різні стани правової норми: оптимальність – це 

ознака, що характеризує правову норму в статиці, ефективність – у динаміці 

[58, с. 30, 42].  

З такою позицією ми не можемо погодитися, оскільки вважаємо, що 

різним станам забороняючих кримінально-правових норм відповідає різна 

ефективність: говорячи про забороняючу кримінально-правову норму в 

статиці, мова йде про потенційну (прогнозовану) ефективність. Щодо 

забороняючої кримінально-правової норми в динаміці, то це реальна 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми. 

З врахуванням наведеного, на нашу думку, найточніше визначення 

оптимальності правової норми наводить В. М. Баранов, вважаючи, що 

«оптимальність правової норми … означає, що намічена нею мета досягнута 

повною мірою, в найкоротші терміни, при мінімальних соціальних витратах» 

[7, с. 288].  

Без сумніву, під час прийняття забороняючих кримінально-правових 

норм законодавець повинен враховувати оптимальний варіант, проте це не 

свідчить, що вказані характеристики забороняючих кримінально-правових 

норм варто ототожнювати. Поняття оптимальності зазвичай пов’язують із 

максималізацією певних процесів, явищ або властивостей. Таким чином, 

оптимальність – вибір найкращого варіанту з багатьох можливих при 

найменших витратах. Тому поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм та оптимальності необхідно розмежовувати. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

соціальна цінність 

Найбільшу увагу дослідженню соціальної цінності правової норми та 

визначення співвідношення соціальної цінності та ефективності правової 

норми приділено Ф. Н. Фаткулліним і Л. Д. Чулюкіним, авторами монографії 
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«Соціальна цінність та ефективність правової норми». На їхню думку, аналіз 

ефективності правових норм передбачає попереднє вивчення їх соціальної 

цінності, тобто здатності правильно відображати об’єктивні закономірності 

суспільних відносин і сприяти їх подальшому вдосконаленню [176, с. 14]. 

Також у науковій літературі під цінністю юридичної норми розуміють 

«її здатність слугувати метою та засобом для задоволення науково 

обґрунтованих, соціально-справедливих, прогресивних, позитивних 

загальнолюдських та класових потреб та інтересів громадян, а також їх 

законних об’єднань» [7, с. 288].  

Щодо співвідношення ефективності правової норми та соціальної 

цінності можна навести такі позиції. 

Деякі автори, визнаючи нетотожність соціальної цінності й 

ефективності, пояснюють особливості цих властивостей різними рівнями 

вимірювання ефективності. Зокрема, В. В. Лазарєв зазначає, що «цінність є 

базовим, первинним явищем і поняттям щодо ефективності» [87, с. 53]. 

 «Звичайно, соціальна цінність правової норми і її ефективність – 

тісно пов’язані між собою явища, між якими немає абсолютної, непрохідної 

грані. Загальне між ними полягає в тому, що і соціальна цінність, і 

ефективність становлять якісні властивості норм (…) права, однаково 

зв’язані з їх сутністю та призначенням, а рівно й з місцем і значенням в 

суспільному житті. Але, все ж таки, це різні властивості, що відрізняються 

один від одного як за характером, змістом, так і за своїми безпосередніми 

показниками» [176, с. 30]. 

З позицією, що соціальна цінність виконує роль однієї з обов’язкових 

умов (передумов) її ефективності, погоджується Л. Х. Мінгазов та 

О. А. Зелепукін, а також Ф. Н. Фаткуллін і Л. Д. Чулюкін [99, с. 123; 53, с. 41; 

176, с. 31]. Зокрема, Ф. Н. Фаткуллін і Л. Д. Чулюкін зазначають, що будь-яка 

норма може бути ефективною лише за умови її соціальної цінності, але не 

кожна соціально цінна норма права обов’язково ефективна [176, с. 41]. 
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З огляду на це, на нашу думку, ефективність і соціальна цінність 

забороняючих кримінально-правових норм – це різні характеристики 

забороняючих кримінально-правових норм, оскільки характеризують її 

окремі властивості, кожна з них має самостійне значення.  

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та 

істинність 

Окремі аспекти визначення співвідношення ефективності та 

істинності правових норм розглядалися В. М. Барановим, О. А. Зелепукіним і 

В. М. Сирих [7, с. 231, 282, 307; 53, с. 42-43; 159, с. 9-28]. 

Зокрема, В. М. Баранов визначає істинність як об’єктивну властивість 

норм права, що виражає ту, котра перевіряється практикою, міру придатності 

її змісту і форми у вигляді пізнавально-оціночного образу відповідно 

відображати тип, вид, рівень або елемент розвитку прогресивної людської 

діяльності [7, с. 231]. Відповідно, істинність виступає основою ефективної 

норми права, позаяк «від повноти і точності відображення в юридичній нормі 

матеріальних і духовних умов життя суспільства, розумних потреб й 

корінних інтересів громадян безпосередньо залежить ступінь її ефективності 

[7, с. 289].  

Істинність як критерій ефективності норм права розглядав 

О. А. Зелепукін, зокрема, наголошуючи, що істинність визначає верхню межу 

ефективності [53, с. 43]. На думку В. М. Сирих, істинність характеризує 

ступінь, рівень відповідності норми права потребам прогресивного 

суспільного розвитку, загальнолюдським, національним та особистим 

потребам [159, с. 13].  

Розмежування понять істинності та ефективності здійснив 

О. Л. Скрябін, досліджуючи ефективність актів офіційного юридичного 

тлумачення. Так, О. Л. Скрябін зазначав, що ефективність та істинність акта 

юридичного тлумачення – категорії тісно пов’язані, взаємодіючі, але не 

тотожні. Різниця між ними проявляється у таких моментах [161, с. 63]. 
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По-перше, ефективність дає можливість зробити висновок про 

відповідність результату дії акта тлумачення меті його видання, істинність 

передбачає з’ясування того, наскільки акт, його зміст і форма відповідають 

змісту явища, що роз’яснюється, потребам суспільного розвитку.  

По-друге, ефективність – це властивість дії інтерпретаційного акта, 

що встановлюється тільки в процесі його реалізації. Істинність становить 

внутрішню характеристику акта, про яку значною мірою можна говорити вже 

в момент його створення.  

По-третє, різниця між явищами, що розглядаються, полягає в тому, що 

істинність акта залежить, передусім, від інтерпретатора, а ефективність – не 

лише від останнього, але й від осіб, пов’язаних із реалізацією 

інтерпретаційного акта, а також різних об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

Зв’язок між ефективністю та істинністю інтерпретаційного акта проявляється 

в тому, що істинність акта є одним із важливих чинників, які визначають 

його ефективність.  

Підсумовуючи наведене, не заперечуючи важливості таких 

досліджень для всебічної оцінки ефективності забороняючих кримінально-

правових норм, варто зазначити, що «істинність» та «ефективність» – це різні 

аспекти забороняючої кримінально-правової норми, оскільки істинність 

свідчить про відповідність змісту та форми забороняючих кримінально-

правових норм змісту відповідного явища. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та якість 

Досі одним із найактуальніших у доктрині кримінального права є 

питання якості забороняючих кримінально-правових норм.  

У цьому підрозділі ми розглянемо проблематику якості забороняючих 

кримінально-правових норм у контексті співвідношення із ефективністю 

забороняючих кримінально-правових норм. Детальніше питання якості 

забороняючих кримінально-правових норм досліджено у підрозділі 3.1.  
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У науковій літературі простежуються протилежні наукові підходи 

щодо співвідношення понять якості та ефективності правових норм. Позиції 

дослідників умовно можна поділити на три групи.  

Так, на думку першої групи вчених, якість правової норми визначає у 

подальшому її ефективність, якість правової норми є умовою її ефективності. 

Зокрема, на думку В. В. Сташиса, від якості законодавства, визначеності, 

точності й однозначності правових норм залежить ефективність його 

застосування [169, с. 11]; О. М. Мельник зазначає, що до чинників, які 

негативно впливають на ефективність чинного українського законодавства, 

належить низька соціально-правова якість законів [98, с. 16].  

Як умову ефективності правової норми розглядають якість правової 

норми також О. А. Зелепукін [53, с. 43] і С. В. Поленіна. Як зазначає 

С. В. Поленіна, досліджуючи якість закону, специфіка цієї умови полягає в 

тому, що вона виступає першою в часі та вихідною у всьому ланцюжку 

причин і умов, що впливають на ефективність. Звідси – неякісність закону 

неминуче тягне за собою його неефективність [127, с. 6]. У зв’язку з цим, у 

юридичній науці якість норми розглядається як невід’ємна умова її 

ефективності [53, с. 43].  

Протилежну позицію займає П. М. Рабінович, який вважає, що якість 

юридичного регулювання відображається через його цінність, економність, 

ефективність [136, с. 202]. Отже, П. М. Рабінович вважає, що якість правової 

норми охоплює ефективність, поряд з іншими властивостями правової 

норми.  

В. Ф. Прозоров характеризує якість закону «як потенційну можливість 

вираженого в ньому правового регулювання досягнути бажаних змін в 

соціальній сфері» [ 133, с. 77]. 

Відтак, виникає питання: якість забороняючої кримінально-правової 

норми є складовою ефективності, чи навпаки – ефективність забороняючої 
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кримінально-правової норми становить її якість, чи це різні властивості 

забороняючих кримінально-правових норм? 

Якість – це внутрішня визначеність явища, яка становить специфіку, 

що відрізняє його від усіх інших; ступінь вартості, цінності, придатності 

чого-небудь для його використання за призначенням, та чи інша характерна 

ознака, властивість, риса кого, чого-небудь [17, с. 1647]. 

Якість забороняючої кримінально-правової норми – це те, що 

закладається законодавцем у момент створення правової норми, сукупність 

певних властивостей норми, що свідчать про їх досконалість і визначають 

потенційну можливість забороняючої кримінально-правової норми проявити 

себе у момент реалізації забороняючої кримінально-правової норми.  

З врахуванням наведеного, як досліджено нами у підрозділі 2.1, якість 

забороняючих кримінально-правових норм є критерієм оцінки потенційної 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм; дослідження якості 

забороняючих кримінально-правових норм дозволяє ще до набрання 

чинності відповідною нормою визначити її потенційну можливість здійснити 

вплив на суспільні відносини. 

Таким чином, якість та ефективність забороняючих кримінально-

правових норм необхідно розрізняти. Якість – це певна сукупність 

властивостей, що свідчить про досконалість забороняючої кримінально-

правової норми; ефективність забороняючої кримінально-правової норми – 

це характеристика правової норми, що демонструє, наскільки вдалося 

забороняючій кримінально-правовій нормі досягнути відповідної мети 

правової норми. Отже, ототожнювати вказані категорії необґрунтовано.  

Зважаючи на наведене, варто наголосити, що у результаті проведеного 

дослідження у контексті визначення співвідношення між ефективністю 

забороняючих кримінально-правових норм і суміжними поняттями (як 

встановлено нами вище, у літературі можна виокремити три основні підходи 

до визначення співвідношення між вказаними поняттями), на нашу думку, 
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поняття ефективності забороняючих кримінально-правових норм і поняття 

економічності, корисності, оптимальності, соціальної цінності, істинності, 

якості є різними за змістом. 

Відтак ефективність забороняючих кримінально-правових норм і 

суміжні поняття (економічності, корисності, оптимальності, соціальної 

цінності, істинності, якості) потрібно розмежовувати, оскільки вказані 

характеристики властивостей забороняючих кримінально-правових норм 

різняться як за змістом, так і за показниками, кожне з них має своє значення.  
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2.3 Види ефективності забороняючих кримінально-правових норм  

 

У доктрині права розрізняють такі види ефективності правових норм: 

ефективність у широкому та вузькому розуміннях, юридичну та соціальну 

ефективність; ефективність реалізації правових норм, ефективність дії 

правових норм, ефективність механізму дії правових норм; потенційну та 

реальну ефективність правової норми.  

Які з вказаних видів ефективності правових норм варто виділяти та 

досліджувати у контексті ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм, розглянемо у цьому підрозділі.  

Ефективність у широкому та вузькому значеннях 

Започаткував вживання ефективності у широкому та вузькому 

значеннях С. С. Алексєєв, який, розглядаючи ефективність правових норм у 

найширшому значенні слова, визначив ефективність у вузькому розумінні 

«фактичною ефективністю» [2, с. 98]. 

Підтримав поділ ефективності правової норми на ефективність у 

широкому та вузькому значеннях О. І. Рарог, зазначаючи, що у загальній 

теорії права вже давно розрізняють ефективність правової норми у широкому 

розумінні, що охоплює ефективність діяльності державних органів з її 

застосування, правосвідомість громадян, готових сприйняти цю норму, та 

соціальну цінність норми, й ефективність норми у вузькому значенні, тобто 

оцінку якості, закладеної у законодавчому рішенні
 
[137, с. 76]. 

Ефективність у широкому розумінні цього терміна передбачає 

включення у сферу дослідження всіх суттєвих компонентів, що 

характеризують якість норми, її дію та реалізацію [99, с. 20].  

Вузьке трактування ефективності правових норм (…) найбільш 

прийнятне для тих галузей права, де показником ефективності є власне 

дотримання правових приписів (…) [177, с. 24] 
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Щодо забороняючих кримінально-правових норм поділ за обсягом на 

ефективність забороняючих кримінально-правових норм у широкому та 

вузькому значеннях вважаємо недоцільним, зважаючи на таке. 

Дослідження ефективності забороняючої кримінально-правової норми 

необхідно проводити з процесу створення норми. Відтак врахування 

законодавцем при прийнятті забороняючих кримінально-правових норм всіх 

ознак, що характеризують їх якість, становить початковий момент 

проведення досліджень ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм.  

Однак, розуміння ефективності у вузькому значенні, що зводиться до 

оцінки якості забороняючої кримінально-правової норми, фактично свідчить 

про аналіз ефективності забороняючої кримінально-правової норми в статиці, 

її потенційних можливостей, без врахування фактичного результату 

реалізації забороняючої кримінально-правової норми.  

Без сумніву, дослідження якості забороняючих кримінально-правових 

норм є важливими для їх вдосконалення. Проте, ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм, як характеристика забороняючої кримінально-

правової норми, окрім якості норми, свідчить про певні результати реалізації 

забороняючої кримінально-правової норми. Таким чином, необхідно 

визначати ефективність діючої забороняючої кримінально-правової норми з 

врахуванням якісних властивостей забороняючої кримінально-правової 

норми.  

Крім того, на нашу думку, ефективність правових норм у широкому 

розумінні – це бажання отримати комплексну оцінку ефективності правової 

норми на підставі різнопорядкових категорій, зокрема ефективності 

правозастосовної діяльності, правосвідомості та її соціальної цінності.  

Проте, як нами встановлено у підрозділі 1.1, потрібно розрізняти 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми та ефективність 

діяльності щодо її застосування, тому ми не підтримуємо позицію про 
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необхідність виокремлення ефективності у широкому розумінні, оскільки 

включення у поняття ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм таких категорій, як ефективність діяльності щодо її застосування, 

правосвідомості та соціальної цінності норми, навряд чи дозволить 

науковцям знайти відповідні спільні показники для визначення ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми у широкому розумінні.  

Відтак, за вказаного поділу ефективності провести дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм у широкому 

розумінні практично неможливо.  

Дослідження ефективності у вузькому значенні фактично зведеться до 

визначення якості забороняючих кримінально-правових норм і не 

враховуватиме фактичну реалізацію забороняючої кримінально-правової 

норми. 

З огляду на це, виділяти та досліджувати ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм у широкому та вузькому значеннях вважаємо 

недоцільним.  

Юридична та соціальна ефективність правових норм 

Так, В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, І. С. Самощенко, 

В. В. Глазирін під юридичною ефективністю правових норм розуміють 

відповідність поведінки адресатів правової норми з необхідною поведінкою, 

вказаною у нормі [31, с. 49].  

З цією позицією погоджується Б. С. Біксітова, яка зазначає, що 

юридична ефективність характеризується відповідною поведінкою суб’єктів, 

вказаних у правовій нормі [11, с. 20].  

О. С. Іоффе, В. Б. Нікітін, В. В. Орєхов, Л. І. Спірідонов, Е. А. Фомін 

вказують, що юридична ефективність правової норми – це здатність норми 

права здійснювати такий мотиваційний вплив на психіку людей, який 

забезпечує визначений варіант їхньої поведінки, передбачений правовим 

приписом [60, с. 10-51; 109, с. 90].  



86 

 

В. О. Козлов зазначає, що під юридичною ефективністю правової 

норми варто розуміти її здатність забезпечувати використання передбачених 

прав (можливостей) і точне виконання встановлених нормою обов’язків [71, 

с. 8]. На перший погляд, видається, що позиція В. О. Козлова суперечить 

попереднім, однак, по суті, вона аналогічна попереднім, оскільки завданням 

будь-якої правової норми є врегулювання відповідної групи суспільних 

відносин. Вказане завдання реалізується за допомогою правових норм, у яких 

визначені відповідні права та обов’язки громадян, що забезпечать у випадку 

непорушення норм і відповідну поведінку.  

Оскільки забороняюча кримінально-правова норма містить вказівку 

на діяння, від вчинення якого треба утриматися, відтак щодо забороняючих 

кримінально-правових норм обов’язком особи є утримання від поведінки, 

передбаченої кримінально-правовою забороною. У випадку недотримання 

вимог у особи виникає інший обов’язок – зазнати кримінальну 

відповідальність.   

Власне юридична ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм демонструє дієвість відповідного правового засобу (забороняючої 

кримінально-правової норми) здійснювати належне впорядкування 

суспільних відносин [49, с. 211].  

Отож, юридична ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм – це утримання адресатів забороняючої кримінально-правової норми 

від поведінки, вказаної у кримінально-правовій забороні. 

Якщо з юридичною ефективністю позиції науковців суттєво не 

різняться, то з соціальною ефективністю інша ситуація. 

С. А. Домахін, А. С. Пашков, Л. С. Явіч, В. О. Козлов у поняття 

соціальної ефективності включають поняття економічності, корисності, 

оптимальності, що, на нашу думку, є необґрунтованим.  

Так, наприклад, С. А. Домахін визначає, що соціальна ефективність 

кримінального законодавства полягає у досягненні певного соціально 
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корисного результату [22, с. 92-93]. Тобто у поняття соціальної ефективності 

включено ще поняття корисності. 

А. С. Пашков і Л. С. Явіч зазначають, що норма права соціально 

ефективна, якщо, відповідаючи об’єктивним потребам прогресивного 

розвитку (…) суспільства, вона передбачає оптимальний варіант поведінки, 

потрібної для досягнення науково обґрунтованої цілі, та реально забезпечує 

настання фактичного результату, що відповідає цій меті [120, с. 41]. У цьому 

випадку наявне включення у поняття соціальної ефективності правової 

норми – поняття оптимальності. 

В. О. Козлов у визначення поняття соціальної ефективності правової 

норми включає як її складові економічність дії норми, соціальну корисність 

результату, моральність та оптимальність обраних правових засобів, 

оскільки, як вказує автор, виявлення соціальної ефективності пов’язано з 

системним, комплексним підходом до дії норми права, спрямованим на 

дослідження всіх (економічних, соціальних, політичних, моральних і т. д.) 

наслідків реалізації правової норми [71, с. 8-9].  

Відтак, на думку науковця, під соціальною ефективністю правової 

норми потрібно розуміти її здатність забезпечувати досягнення соціально 

корисної та об’єктивно обґрунтованої мети цієї норми за допомогою 

морально допустимих оптимальних засобів при мінімальних соціальних 

«втратах» [71, с. 9].  

З врахуванням наведеного, поняття соціальної ефективності правових 

норм та поняття економічності, корисності, оптимальності  варто розрізняти, 

оскільки ними позначені різні властивості правової норми. Включення у 

визначення поняття соціальної ефективності правових норм інших понять 

призводить до невиправданого їх змішування. 

В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, І. С. Самощенко, В. В. Глазирін 

вказують, що еталоном оцінки соціальної ефективності правової норми є,  як 

правило, не сама правомірна поведінка її адресатів, а більш віддалена 
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соціальна мета, що знаходиться поза безпосередньою сферою правового 

регулювання [31, с. 49].  

Однак, як справедливо наголошує Т. І. Пашук, «…при дослідженні 

соціальної ефективності правового регулювання критерієм оцінювання не 

може бути надто віддалена соціальна мета, оскільки в такому випадку 

вимірюватиметься вже не ефективність, а скоріше цінність правової норми» 

[121, с. 130].  

Слушною видається позиція Б. С. Біксітової про те, що «соціальна 

ефективність характеризує позитивний вплив на правосвідомість громадян» 

[11, с. 20]. 

Утім, концепція поділу ефективності правових норм на юридичну та 

соціальну має не лише своїх прихильників, а й критиків. Зокрема, професор 

Г. В. Ігнатенко, заперечуючи проти «роздвоєння» ефективності правового 

регулювання, вважає, що її слід характеризувати як складну (двоєдину) 

соціально-юридичну категорію [57, с. 6]. В. О. Козлов зазначає, що юридична 

ефективність – неодмінній компонент соціальної ефективності права та 

окремої правової норми [71, с. 8].  

Підсумовуючи ці позиції, хочемо зазначити, що, без сумніву, різниця 

у юридичній та соціальній меті правового регулювання, а відтак і меті 

забороняючих кримінально-правових норм, підводить нас до питання про 

поділ ефективності забороняючих кримінально-правових норм на соціальну 

та юридичну.  

При здійсненні оцінки юридичної ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм враховується відповідна поведінка особи 

(утримання особи від вчинення кримінального правопорушення), а в разі 

визначення соціальної ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм – позитивні зміни у правосвідомості особи. 
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Ефективність реалізації кримінально-правових норм, ефективність 

дії кримінально-правових норм, ефективність механізму дії кримінально-

правих норм 

В. С. Дячков поряд з ефективністю реалізації норм кримінального 

права шляхом їх дотримання, виконання та використання виокремлює 

ефективність дії цих норм.  

Автор пропонує у теоретичному розумінні взагалі відмежувати 

питання про ефективність реалізації норм кримінального права шляхом їх 

дотримання, виконання та використання від проблеми ефективності дії цих 

норм. Якщо ефективність дії норм кримінального права у превентивному 

значенні характеризує те, наскільки інтенсивно вони здатні через певні 

канали у заданому напрямі впливати на структуру суспільних відносин, то 

питання про ефективність їх реалізації конкретними людьми пов’язано 

найперше із усебічною оцінкою суб’єктивних якостей та рис характеру цих 

людей найрізноманітнішого толку та соціально-політичного «стандарту»
 
[21, 

с. 63-64].  

В. І. Нікітинський розрізняє ефективність механізму дії правової 

норми, покликаного забезпечити певну поведінку, і ефективність правової 

норми, еталоном оцінки якої є соціальна ціль норми, а не засоби (правомірна 

поведінка, обрана для її досягнення) [111, с. 19].  

Заперечуючи проти поділу ефективності на ефективність механізму 

дії правової норми та ефективність правової норм, автори монографії 

«Соціальна цінність і ефективність правової норми» Ф. Н. Фаткуллін і 

Л. Д. Чулюкін зазначають, що механізм дії правової норми невіддільний від її 

форми та змісту, що його ефективність не може бути відділена від 

ефективності норми права
 
[176, с. 28-29].   

З позицією цих авторів складно погодитися з огляду на таке. 

Забороняюча кримінально-правова норма не може діяти сама собою, дія 

норми проявляється у її реалізації суб’єктами, до яких вона спрямована. 
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Механізм такої реалізації полягає у охороні забороняючих кримінально-

правових норм суспільних відносин шляхом попереджувального впливу на 

поведінку осіб, що можуть бути суб’єктами кримінального правопорушення. 

Результатом реалізації забороняючих кримінально-правових норм є 

утримання особи від вчинення кримінального правопорушення, способом 

вираження досягнення результату є правомірна поведінка.  

Тому треба вести мову про дієвість механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм. Адже змістовні характеристики 

забороняючої кримінально-правової норми закладаються з прийняттям 

норми, а те, як вона діятиме, залежить від передбачення відповідних 

механізмів її реалізації.  

Як зазначено нами раніше, необхідно визначати ефективність діючої 

норми, відтак дієвість механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм є складовою ефективності забороняючих кримінально-

правових норм. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм визначається 

до моменту вчинення кримінального правопорушення й окреслюється якістю 

кримінально-правової норми та механізмом їх реалізації.  

З моменту вчинення кримінального правопорушення здійснюється 

оцінка ефективності діяльності щодо застосування норми, яка 

встановлюється за іншими критеріями, ніж ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм.  

Виділення ефективності дії правової норми та ефективності механізму 

дії правової норми у розумінні забороняючих кримінально-правових норм є 

недоцільним. 

Потенційна та реальна ефективність 

У науковій літературі вирізняють потенційну (прогнозовану) та 

реальну ефективність правових норм. Позиції дослідників умовно можна 

поділити на три групи: 
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В. В. Лазарєв, М. П. Лебедєв, С. В. Максімов, Л. Х. Мінгазов у своїх 

дослідженнях виділяють потенційну і реальну ефективність правових норм 

[88, с. 19-22; 91, с. 31; 94, с. 156]. Так, В. В. Лазарєв вказує, що ефективність 

у самій нормі існує тільки у можливості (потенційна ефективність). Своє 

реальне буття вона отримує у процесі реалізації норми, під час взаємодії з 

реальними суспільними відносинами [88, с. 19-22].  

Представники другої групи зазначають, що має значення лише 

реальна ефективність правових норм, під якою вони розуміють ефективність 

дії правових норм. Зокрема, В. М. Кудрявцев, В. І. Нікітинський, 

І. С. Самощенко, В. В. Глазирін зазначають: «… Говорячи про ефективність 

правових норм, ми завжди мали та маємо на увазі не внутрішню якість 

правових рішень, а певну властивість їх дії» [31, с. 25].  

Дослідники третьої групи (Л. А. Шибаєва, Е. П. Шикин, 

Ф. Н. Фаткулін, Л. Д. Чулюкін, А. С. Пашков, Д. М. Чечот, В. М. Сирих) 

вважають, що слід говорити лише про потенційну ефективність правових 

норм [187, с. 12; 189, с. 104; 119, с. 3; 176, с. 22-23; 159, с. 13]. Тобто, вказані 

автори підтримують трактування ефективності правової норми як її 

потенційної здатності, внутрішньої сили, якісного компоненту самої норми, 

що закладається в неї ще в процесі розробки закону. На думку дослідників, 

ефективність правових норм фіксує їхню певну внутрішню властивість, а 

саме – їхню здатність здійснювати сприятливий вплив на об’єкт у заданому 

напрямі за конкретних соціальних умов [176, с. 22-23]. 

Однак, не всі науковці, що виокремлюють потенційну ефективність 

правових норм як самостійний вид, вважають необхідним її дослідження. 

Так, І. Г. Філановський та В. М. Бурлаков вказують: «Що стосується 

«об’єктивної можливості», «здатності» правової норми впливати на розвиток 

суспільних відносин, то існування такої здатності не може викликати 

сумнівів, оскільки право як надбудова не може не впливати на базисні явища. 

Як наслідок цього – недоцільність постановки питання про існування 



92 

 

потенційної ефективності» [179, с. 104]. Загалом же під сумнів поставлена 

лише доцільність дослідження такої нереалізованої можливості.  

Щодо забороняючих кримінально-правових норм доцільно виділяти 

та досліджувати потенційну та реальну ефективність, зважаючи на таке. 

Варто зазначити, що у дослідженнях проблематики ефективності 

правових норм головна увага приділялася оцінці діючих норм (у наукових 

роботах І. С. Самощенко, В. І. Нікітинського, А. С. Пашкова, Д. М. Чечота) 

[153, с. 3-12; 119, с. 3-12]. Однак, нині дедалі очевиднішою стає необхідність 

у дослідженнях якісних характеристик правових норм, її потенційної 

ефективності [45, с. 332].  

Тому, ми вважаємо, що потенційну ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм необхідно виділяти та досліджувати, адже це дає 

змогу ще до набрання чинності кримінально-правовою нормою визначити 

вплив (потенційний), що здійснюватиме забороняюча кримінально-правова 

норма на суспільні відносини.  

Досконалість забороняючої кримінально-правової норми з точки зору 

її змісту та форми дозволяє визначити її потенційну можливість впливати на 

регульовані суспільні відносини. Для характеристики такої можливості норм 

права можна вживати термін «потенційна ефективність». Оцінку потенційної 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм доцільно 

здійснювати, ґрунтуючись на показниках, що характеризують досконалість 

норми із змістовного та формально-юридичного боку.  

У літературі ще можна натрапити на поняття «технічна ефективність». 

Так, на думку В. С. Горбаня, технічна ефективність пов’язана з розумінням 

технологічного характеру закону і його формою. Досконалий у формальному 

сенсі закон може бути неправовим, економічно неефективним і соціально 

неприйнятним (неадекватним). Виконання вимоги технічної ефективності 

означає дотримання вимог формальної логістики, прийомів, способів і 

засобів підготовки текстів нормативних актів. Саме цей бік проблеми 
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ефективності законодавства детально розроблений в працях класиків 

(Бентама, Ієрінга, Васьковського, Люблінського) і сучасників [18, с. 136-137].  

Розуміння В. С. Горбанем технічної ефективності, на нашу думку, 

характеризує зовнішню досконалість (досконалість форми, детальніше про це 

у підрозділі 3.1) забороняючої кримінально-правової норми. Не заперечуючи 

загалом щодо виділення технічної ефективності правових норм, варто 

зазначити, що поза увагою автора залишаються внутрішні (змістовні) 

характеристики правової норми. Утім, вивчення технічної ефективності 

тільки сприятиме всебічному дослідженню цієї проблематики. 

Зважаючи на це, на нашу думку, технічна ефективність охоплюється 

поняттям «потенційна ефективність», оскільки критерієм останньої є якість 

норми, досконалість форми забороняючої кримінально-правової норми 

охоплюється поняттям «якість норми», а відтак становить потенційну 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми. 

Реалізація змісту забороняючої кримінально-правової норми у 

поведінці конкретної людини впроваджується через механізм реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм.  

Головне завдання механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм – забезпечити їх дієвість, а відтак і ефективність. Завдяки 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

проявляються якісні властивості норми, які за умови належного його 

функціонування переходять у кількісні, тобто у належне впорядкування 

суспільних відносин; отож, ефективність забороняючих кримінально-

правових норм – якісно-кількісна категорія.  

Тобто від здатності механізму реалізації забороняючої кримінально-

правової норми реалізувати закладені в ній якісні властивості залежить у 

підсумку ефективність норми. Тому під реальною ефективністю 

забороняючих кримінально-правових норм ми розуміємо дієвість механізму 

їх реалізації.  
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Підсумовуючи наведене, без сумніву, залежно від предмету 

дослідження та обраного методологічного підходу, що застосовується, можна 

розглядати: юридичну та соціальну ефективність, ефективність у широкому 

та вузькому значеннях. Проте, з огляду на особливості забороняючих 

кримінально-правових норм, поділ на види ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, який має не лише теоретичне, але й практичне 

значення, – це поділ ефективності забороняючих кримінально-правових норм 

на потенційну та реальну. 

 

 

 

Висновки до до Розділу 2 

1. Кримінально-правова заборона є частиною забороняючої 

кримінально-правової норми, у якій передбачено ознаки складу відповідного 

кримінального правопорушення, які становлять зміст відповідної 

кримінально-правової заборони. Тобто, кримінально-правова заборона 

міститься у КК України, а не передбачена іншими галузями права, та з 

моменту набрання нормою чинності, впливає на поведінку осіб.  

Отож, є необґрунтованою позиція представників нормативної теорії 

про те, що кримінально-правова норма містить лише санкції за порушення 

норм інших галузей права, не містить кримінально-правової заборони, не 

забороняє поведінку осіб та звернена лише до відповідних уповноважених 

державою органів.  

2. Забороняюча кримінально-правова норма вказує на заборонену, 

неприпустиму поведінку, від якої особі потрібно утриматися. У випадку 

вчинення недозволеної поведінки, що передбачена забороняючою 

кримінально-правовою нормою, особа притягається до кримінальної 

відповідальності та до неї застосовується покарання, передбачене санкцією 

забороняючої кримінально-правової норми. Відтак поведінку, від якої особа 
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повинна утриматися, потрібно вважати правилом поведінки, однак правилом 

забороненої поведінки.  

3. Ефективність як характеристика забороняючих кримінально-

правових норм визначається не лише після реалізації відповідної 

забороняючої кримінально-правової норми (реальна ефективність), але і до 

моменту набрання забороняючою кримінально-правовою нормою чинності 

(потенційна ефективність).  

4. До набрання чинності забороняючою кримінально-правовою 

нормою ми можемо лише прогнозувати її ефективність, здійснюючи 

змістовну оцінку її ефективності. Це має особливе значення для 

вдосконалення забороняючих кримінально-правових норм, оскільки дозволяє 

оцінити потенційну ефективність таких норм до того, як вони стануть 

чинними.  

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм – це, 

передусім, якісна характеристика. Однак змістовного аналізу може бути 

недостатньо, тому доречним буде виявлення реальної ефективності з 

використанням кількісних методів. 

5. Реальна ефективність забороняючої кримінально-правової норми 

проявляється та встановлюється у процесі реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм. Власне у втіленні норми в життя за допомогою 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм, коли 

відповідна забороняюча кримінально-правова норма реалізується шляхом 

дотримання відповідними суб’єктами, з’являються певні результати, 

відповідні кількісні показники.  

6. Ефективність забороняючої кримінально-правової норми – це 

властивість норми, її якісно-кількісна характеристика, яка полягає у 

потенційній можливості та реальній здатності забороняючої кримінально-

правової норми впливати на поведінку суб’єкта з метою утримання його від 

вчинення кримінального правопорушення під погрозою покарання і 
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визначається якістю забороняючої кримінально-правової норми та 

механізмом її реалізації. 

7. Визначення співвідношення поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм з такими поняттями, як «економічність», 

«корисність», «оптимальність», «соціальна цінність», «істинність» та 

«якість», продемонструвало наявність трьох основних підходів у розгляді 

цього питання: 1) ефективність правових норм ототожнюють із такими 

поняттями, як «економічність», «корисність», «оптимальність», «соціальна 

цінність», «істинність», «якість»; 2) вказані поняття розглядаються як 

«обов’язкові риси», «ознаки, що характеризують ступінь ефективності 

правових норм»; «показники ефективності» правової норми»; 3) 

розглядаються як різні властивості дії  правової норми. 

8. Встановлено, що ефективність забороняючих кримінально-

правових норм та інші поняття (як-от «економічність», корисність», 

«оптимальність», «соціальна цінність», «істинність», «якість») не є 

тотожними, вони становлять самостійні, відмінні характеристики 

забороняючих кримінально-правових норм. Поняття ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм належить розмежовувати із 

поняттями «економічності», «корисності», «оптимальності», «соціальної 

цінності», «істинності» та «якості» забороняючих кримінально-правових норм, 

які є суміжними поняттями. 

9. Аргументовано відмінність ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм від кожного із зазначених суміжних понять 

Зокрема, обґрунтовано, що під час оцінки ефективності забороняючої 

кримінально-правової норми ми не встановлюємо ті витрати, з якими 

пов’язане досягнення результату, оскільки вони є показниками економічності 

норми; не визначаємо співвідношення прогнозованих та побічних 

результатів, що виникають поза передбаченням законодавця та 

характеризують корисність норми; не здійснюємо вибір найкращого 
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результату при найменших витратах, що встановлюються при визначенні 

оптимальності забороняючої кримінально-правової норми.  

Також констатовано, що соціальна цінність забороняючої 

кримінально-правової норми є здатністю норми правильно відображати 

об’єктивні закономірності суспільних відносин; істинність, як 

характеристика норми становить собою відповідність змісту та форми 

забороняючої кримінально-правової норми змісту відповідного явища; про 

досконалість норми свідчить така її характеристика, як якість забороняючої 

кримінально-правової норми. 

Отже, необхідно відмежовувати ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм і суміжні поняття («економічність», 

«корисність», «оптимальність», «соціальна цінність», «істинність», якість), 

оскільки вони різняться за змістом, правовою природою, показниками.  

10. Поділ ефективності забороняючих кримінально-правових норм на 

ефективність у широкому та вузькому значеннях, на нашу думку, є 

недоцільним з огляду на таке. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм у широкому 

значенні – це бажання отримати комплексну оцінку ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми на підставі різнопорядкових 

категорій.  

Тому ми не підтримуємо позицію щодо виокремлення ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм у широкому розумінні, оскільки 

включення в поняття ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм таких категорій, зокрема, як ефективності правозастосовної діяльності, 

правосвідомості та її соціальної цінності, навряд чи дозволить науковцям 

знайти відповідні спільні показники для визначення ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми у широкому розумінні, 

виокремлення власне правового чинника. 
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Розуміння ефективності забороняючих кримінально-правових норм (у 

вузькому значенні) лише як якості норм призведе до дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм у статиці, тобто ще 

до моменту набрання чинності нормою. Проте, ефективність забороняючої 

кримінально-правової норми – це характеристика її реалізації, звісно, з 

врахуванням якісних характеристик норми. 

11. Залежно від предмета дослідження ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм можна поділяти на юридичну та соціальну. При 

здійсненні оцінки юридичної ефективності забороняючих кримінально-

правових норм враховується поведінка особи (утримання особи від вчинення 

кримінального правопорушення); при визначенні соціальної ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм - позитивні зміни у 

правосвідомості особи.  

12. Зважаючи на особливості забороняючих кримінально-правових 

норм, поділ на види ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм, який має теоретичне та практичне значення є поділ ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм на потенційну та реальну. Оцінка 

вказаних видів ефективності забороняючих кримінально-правових норм дає 

змогу провести комплексну якісно-кількісну оцінку ефективності норми і 

врахувати отримані результати для вдосконалення забороняючих 

кримінально-правових норм.   
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАБОРОНЯЮЧИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

 

 3.1. Якість забороняючих кримінально-правових норм 

 

 Стан сучасного кримінального законодавства, часті та безсистемні 

зміни, що вносяться у КК України, здійснюються без належного наукового 

обґрунтування та за відсутності механізмів реалізації норми, свідчать про 

необхідність наукового осмислення та законодавчого закріплення вимог до 

якості забороняючих кримінально-правових норм, встановлення критеріїв, за 

допомогою яких здійснюватиметься оцінка забороняючої кримінально-

правової норми на її якість.  

Незважаючи на актуальність цієї теми та проведені окремі 

дослідження проблематики якості правової норми, на сьогодні як у правовій 

доктрині, так і у законотворчій практиці відсутні ґрунтовні та системні 

уявлення про сукупність властивостей, які повинні бути притаманні 

забороняючій кримінально-правовій нормі, що володіє належною якістю.  

Відтак, стає нагальною потреба визначити та на законодавчому рівні 

закріпити не лише поняття якості забороняючої кримінально-правової норми, 

а й критерії, за якими здійснюватиметься експертиза вказаних норм на їх 

якість. Це повинні бути відповідні вимоги (правила), які слід врахувати під 

час прийняття норми, що надасть можливість ще до набрання чинності 

забороняючими кримінально-правовими нормами здійснити оцінку їх якості. 

Дослідження питань якості кримінального законодавства проводилося 

в Інституті вивчення проблем злочинності НАПрН України. Результатом 

роботи авторського колективу стала монографія «Теоретичні основи 

забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої 

діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» [169].  
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Проблематика якості та ефективності забороняючих кримінально-

правових норм тісно пов’язана, тому дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм неможливе без аналізу їх якості. 

Однак, незважаючи на актуальність тематики, досі невирішені питання: 1) що 

потрібно розуміти під якістю забороняючої кримінально-правової норми; 

2) які критерії якості забороняючих кримінально-правових норм?   

Поняття якості забороняючої кримінально-правової норми 

Дослідження якості забороняючих кримінально-правових норм варто 

розпочати зі з’ясування філософського розуміння цього поняття. У філософії 

якість розкривається через категорію «властивість», тобто сукупність 

властивостей об’єкта утворює його якість.  

У тлумачному словнику якість визначається як внутрішня 

визначеність явища, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх 

інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його 

використання за призначенням, та чи інша характерна ознака, властивість, 

риса кого, чого-небудь [17, с. 1647].  

У законодавстві України визначення поняття якості правової норми 

немає. Єдине визначення поняття якості, проте не правової норми, а 

продукції, містилося у ст. 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р. Зокрема, якість 

харчового продукту визначалася, як ступінь досконалості властивостей та 

характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби 

(вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий 

продукт [135]. 

Редакція Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини» була змінена, і сьогодні це Закон України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». У 

редакції від 16.01.2020 року № 771/97-ВР у ньому вже відсутнє визначення 

поняття якості харчових продуктів, однак у п. 54 ст. 1 міститься поняття 



101 

 

окремих показників якості харчового продукту – це показники та/або 

властивості харчового продукту, що застосовуються для виконання одного 

або кількох завдань [134]. 

Таким чином, сьогодні в Україні немає законодавчого визначення 

поняття якості правової норми. Єдине законодавче визначення поняття якості 

стосувалося якості харчового продукту, яку законодавець розглядав як 

досконалість властивостей, які здатні задовольнити споживача.  

Якщо здійснити проекцію цього визначення на поняття якості 

забороняючої кримінально-правової норми, то це, вочевидь, сукупність 

властивостей правової норми, що свідчать про її досконалість і здатність 

забезпечити дієву охорону найбільш важливих суспільних відносин.  

Судова практика також охоплює питання, пов’язані із якістю закону. 

Зокрема, КС України у своєму Рішенні від 22 вересня 2005 року вказав (абз. 2 

п. 5.4 мотивувальної частини), що із конституційних принципів рівності і 

справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності 

правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, 

не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і 

неминуче призводить до сваволі [146]. 

Щодо практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), то 

вимога «якості закону» у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод означає, що коли національний закон 

передбачає можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо 

доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у застосуванні для того, 

щоб виключити будь-який ризик свавілля (абз. 6 п.п. 3.1 п. 3 у справі «Новік 

проти України») [142].  

Тобто у своїй практиці ЄСПЛ акцентує на розумінні того, що для 

забезпечення якості закону чинні положення національного законодавства 

необхідно формулювати так, щоб вони були достатньо доступними, чіткими і 
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передбачуваними у практичному застосуванні (рішення ЄСПЛ у справі 

«Броньовський проти Польщі») [140].  

Серед позицій науковців, що досліджують якість кримінального 

закону, варто виокремити такі. 

Якість законодавства України про кримінальну відповідальність – це 

системна сукупність притаманних йому властивостей (ознак), які визначають 

винятковість такого законодавства порівняно з будь-якими іншими і які 

потенційно здатні забезпечити його ефективність як правового 

«інструменту» у боротьбі зі злочинами та запобіганні їм
 
[169, с. 37]. 

Дещо іншим є визначення М. І. Панова, який стверджує, що якість 

кримінального закону завжди підкреслює його певну позитивну властивість – 

його придатність, необхідність і корисність, які врешті і зумовлюють 

ефективність у досягненні завдань цього закону [117, с. 37]. 

Л. В. Дорош під якістю кримінального закону розуміє сукупність 

сутнісних характеристик закону і здатність забезпечити однозначне 

тлумачення правових приписів, а звідси – однозначне і правильне 

застосування кожної кримінально-правової норми. [24, с. 61]. 

Якщо підсумувати вказані визначення поняття якості кримінального 

закону, то автори зазначають, що це певна сукупність властивостей (ознак, 

характеристик), які потенційно здатні забезпечити ефективність 

кримінального закону.  

Найбільш точне визначення поняття якості кримінального закону, на 

нашу думку, запропоноване В. О. Навроцьким, який зазначає: «Видається, що 

якість кримінального закону треба розглядати як сукупність ознак, які 

характеризують його з точки зору як змісту, так і форми [103, с. 59].  

Відтак, можна підсумувати, що якість забороняючої кримінально-

правової норми становить сукупність властивостей, відповідність норми 

певним вимогам. Про які саме властивості забороняючої кримінально-

правової норми йде мова? Очевидно, про ті, які свідчитимуть про 
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досконалість відповідної забороняючої кримінально-правової норми щодо 

змісту та форми, оскільки зміст відповідної забороняючої кримінально-

правової норми об’єктивується у відповідному кримінально-правовому 

приписі. 

Головним завданням забороняючих кримінально-правових норм є 

охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних 

посягань. Отож, забороняюча кримінально-правова норма повинна бути 

наділена такими властивостями, які б забезпечили виконання вказаних 

завдань; сукупністю властивостей, необхідних і достатніх для врегулювання 

відповідних суспільних відносин [39, с. 108].  

З огляду на це, якість забороняючої кримінально-правової норми – це 

сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, 

необхідних і достатніх для забезпечення ефективного врегулювання 

охоронюваних цією нормою суспільних відносин, що свідчить про 

досконалість її змісту та форми. 

Критерії якості забороняючих кримінально-правових норм 

Визначивши поняття якості забороняючої кримінально-правової 

норми та дослідивши співвідношення між якістю та ефективністю 

забороняючих кримінально-правових норм (у підрозділі 2.3), варто 

зупинитися на дослідженні критеріїв якості забороняючих кримінально-

правових норм. 

Потреба у науковому осмисленні та законодавчому закріпленні 

критеріїв якості забороняючих кримінально-правових норм назріла у 

доктрині кримінального права давно, оскільки визначення вимог до якості 

забороняючих кримінально-правових норм дозволить ще до набрання 

чинності забороняючими кримінально-правовими нормами здійснити оцінку 

їх якості, їх здатності забезпечити дієву охорону найбільш важливих 

суспільних відносин.  
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У науковій літературі підставу для оцінки якості правових норм 

називають по-різному: ознаки, параметри, аспекти. На нашу думку, найбільш 

точно говорити про критерії якості забороняючої кримінально-правової 

норми, оскільки у Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

під критерієм розуміють підстави для оцінки, визначення або класифікації 

чогось; мірило [15, с. 1423]. 

У визначенні критеріїв якості кримінального законодавства у науковій 

літературі можна вирізнити два найпоширеніші підходи.  

Прихильники першого підходу (Л. В. Дорош, Н. О. Лопашенко, 

Є. С. Назимко) під час визначення критеріїв якості кримінального 

законодавства вдаються до певного переліку таких ознак.  

Зокрема, на думку Н. О. Лопашенко, «якість кримінального 

законодавства як позитивна теоретична категорія включає в себе: достатній 

рівень законодавчої техніки, узгодження окремих частин закону, 

узгодженість кримінального закону з законодавчими актами інших галузей 

права, забезпечується повнотою та обґрунтованістю проведених 

криміналізації та пеналізації, своєчасність та безпомилковість здійснених 

декриміналізації та депеналізації» [93, с. 53].  

Є. С. Назимко пропонує вирізняти такі критерії якості закону: наукова 

розробленість; відповідність вимогам, що ставить суспільство; дотримання 

правил юридичної техніки [106, с. 122].  

Л. В. Дорош під критеріями якості законодавства України про 

кримінальну відповідальність розуміє: ступінь наукової обґрунтованості; 

адекватність об’єктивним закономірностям і соціальним потребам; 

відповідність Конституції України; системність і узгодженість з іншими 

кримінально-правовими нормами та нормативно-правовими актами інших 

галузей права; формальна визначеність і структурованість закону; 

термінологічно-мовна визначеність; логічність змісту [25, с. 20]. 
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Застосування такого підходу видається дещо сумбурним і 

ситуативним та потребує більш системного підходу до визначення критеріїв 

якості забороняючих кримінально-правових норм. 

Прихильники другого підходу (Л. М. Демидова, С. В. Поленіна, 

Н. М. Оніщенко) систематизують критерії якості законодавства у певні 

групи.  

На думку Н. М. Оніщенко, можна вирізнити два аспекти якості 

законодавства: соціальний, що пов'язаний із його змістом, і юридичний, що 

пов’язаний із формою [116, с. 10-15].  

Так, Л. М. Демидова пропонує ознаки якості кримінального 

законодавства класифікувати за такими критеріями: а) внутрішні (щодо 

змісту); зовнішні (щодо зовнішніх факторів впливу); атрибутивні (щодо 

форми); б) політичні; соціальні; юридичні (змістовно-юридичні; техніко-

юридичні; графіко-юридичні); в) загальні й спеціальні (залежно від обраного 

рівня або виду правового регулювання) [19, с. 77].  

С. В. Поленіна, розглядаючи якість закону, також виділяє три групи її 

параметрів: соціальні, політичні та юридичні [127, с. 56].  

До соціальних параметрів автор відносить ступінь адекватності 

відображення у законі процесів, що відбуваються у суспільстві, та точність 

проєктування цих процесів на майбутнє.  

Політичні параметри якості закону С. В. Поленіна визначає як ступінь 

відповідності обраних законодавцем варіантів регламентації певної сфери 

суспільних відносин і загальної спрямованості розвитку правової системи 

вимогам законодавчої політики та завданням суспільного розвитку на ту чи 

іншу перспективу.  

Правовий аспект якості законів С. В. Поленіна розглядає з точки зору 

раціональності внутрішньої організації окремих законодавчих актів, 

правових інститутів, підгалузей та галузей законодавства та системи 

законодавства загалом.  
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На нашу думку, варто говорити не про параметри чи критерії, що 

поділяються на соціальні, політичні, юридичні. Мова йде про умови, що 

забезпечують якість забороняючих кримінально-правових норм, врахування 

яких необхідне у розробленні правової норми, оскільки будь-яка правова 

норма покликана забезпечити належне юридичне врегулювання різних за 

змістом (політичних, правових, соціальних) суспільних відносин. Але, якщо 

вона регулює соціальні відносини чи політичні відносини, ми не можемо 

говорити про соціальну чи політичну якість. За суттю визначальною 

характеристикою якості забороняючих кримінально-правових норм є те, що 

це правове явище, що свідчить про відповідність норми певним вимогам. 

Звичайно, на якість забороняючих кримінально-правових норм 

можуть впливати різні чинники: політичні, соціальні та інші, проте категорія 

якості норми повинна бути єдиною та демонструвати відповідність 

забороняючої кримінально-правової норми встановленим вимогам, її 

досконалість. Таким чином, не треба плутати якість як певну досконалість з 

умовами її забезпечення.  

Зважаючи на висловлене, ми підтримуємо позицію В. М. Косовича 

про те, що якість має бути універсальним поняттям та не поділятися на певні 

різновиди – політичну, соціальну, правову якість нормативно-правового акта. 

Зокрема, автор наголошує, що якщо у нормативно-правових актах не буде 

закладено якийсь із компонентів (наприклад, соціальний – невідповідність 

законодавства соціальним потребам), то це стане причиною неякісності цього 

акта, своєрідною правотворчою помилкою. Термін «якість» має бути 

універсальним та загальним, що вимагає з’ясувати складові якості 

нормативно-правового акта [75, с. 23]. 

Вказаний підхід застосовний до оцінки якості забороняючих 

кримінально-правових норм, відтак пропонуємо розглядати якість 

забороняючої кримінально-правової норми як єдине універсальне поняття. 
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Отже, як встановлено нами, для оцінки якості забороняючої 

кримінально-правової норми визначальними є властивості норми, що 

свідчать про досконалість її змісту та форми. Як слушно вказав 

Д. А. Керімов, чим досконаліший текст закону, тим менше спричинить він 

труднощів при реалізації [66, с. 55]. 

З врахуванням наведеного, зауважимо, що оцінку якості 

забороняючих кримінально-правових норм необхідно проводити за такими 

критеріями, як:  

1) внутрішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої 

кримінально-правової норми, що характеризують її зміст;  

2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої 

кримінально-правової норми, що характеризують її форму (виражається у 

кримінально-правовому приписі).  

1. Першим критерієм визначення якості забороняючих 

кримінально-правових норм є їхня внутрішня (змістовна) досконалість. 

Аналіз внутрішньої (змістовної) досконалості якості забороняючих 

кримінально-правових норм охоплює такі етапи: 1) виділення у змісті 

забороняючих кримінально-правових норм відповідних правил (вимог), 

дотримання яких під час прийняття правової норми дозволить забезпечити 

якість норми; 2) конкретизація ролі та обґрунтування властивостей кожного з 

правил (вимог) у змісті забороняючої кримінально-правової норми, здатних 

виступати критеріями якості забороняючих кримінально-правових норм. 

Кримінальний закон зі змістовного боку слід визнавати якісним, якщо 

він забезпечує оптимальну криміналізацію, пеналізацію та диференціацію 

відповідальності [103, с. 59]. Вказані критерії визначають якість 

кримінального закону; якість забороняючих кримінально-правових норм 

щодо змісту визначається тим, як законодавцю вдалося законодавчо 

врегулювати питання кримінальної відповідальності, а саме – точності 
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визначення суспільних відносин, що потребують врегулювання, а також 

питання виду та розміру покарання за їх вчинення.  

Якість змістовної характеристики забороняючої кримінально-правової 

норми визначається закріпленням змісту прав та обов’язків, тобто 

максимально точним визначенням як діяння, що визначається кримінальним 

правопорушенням, так і тих правообмежень, що повинна зазнати особа у 

випадку вчинення кримінального правопорушення. 

Відтак критеріями визначення внутрішньої досконалості 

забороняючих кримінально-правових норм є дотримання під час 

формулювання змісту норми правил щодо повноти, обґрунтованості, 

своєчасності: 1) криміналізації (декриміналізації); 2) пеналізації 

(депеналізації). 

Криміналізація – це процес виявлення суспільно небезпечних видів 

людської поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості і 

доцільності кримінально-правової боротьби з ними і у випадку позитивної 

відповіді на ці питання, закріплення їх у законі як злочинів [184, с. 248]. 

У доктрині кримінального права криміналізацію розглядають як 

процес і результат. Як зазначає Д. О. Балобанова, криміналізація містить у 

собі ряд стадій, у цілому відповідних тим, які проходить норма в процесі 

законотворчості. Остання стадія процесу криміналізації є одночасно і його 

результатом. Результат виражається в створенні системи кримінально-

правових норм, фіксованого кола злочинних і кримінально караних діянь [6, 

с. 10]. 

Таким чином, криміналізація – це процес оцінки суспільно 

небезпечних діянь, що завершується прийняттям забороняючих кримінально-

правових норм, що виступає відповідним результатом.  

Отож, постає питання, як визначити, що відповідні суспільні 

відносини підлягають врегулюванню, за якими критеріями встановити, що 

закріплення відповідної кримінально-правової заборони є не лише 
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доцільним, але й допустимим і можливим. Адже кримінально-правовому 

регулюванню підлягають найважливіші суспільні відносини.  

Криміналізація того чи іншого діяння має бути обумовлена певними 

факторами, інколи їх називають підставами. На думку Г. А. Злобіна, підстави 

криміналізації – це те, що створює дійсну суспільну потребу в кримінально-

правовій новелі, внутрішня необхідність виникнення кримінально-правової 

норми [56, с. 70-77]. Таким фактором щодо криміналізації забороняючих 

кримінально-правових норм є їх соціальна обумовленість.  

О. О. Пащенко зазначає, що обґрунтування необхідності існування 

(збереження) певних норм (інститутів) перебуває поза межами поняття 

«криміналізація» й має бути досліджено за допомогою теорії соціальної 

обумовленості закону про кримінальну відповідальність [122, с. 58-59]. 

Як з’ясовано нами у попередніх розділах, дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм необхідно здійснювати з моменту 

створення норми. Відтак важливою умовою змістовної досконалості 

забороняючої кримінально-правової норми є її соціальна обумовленість 

(детальніше про соціальну обумовленість – у підрозділі 3.3).  

Якщо проблеми криміналізації достатньо глибоко проаналізовані 

сучасною наукою, вірно зазначає П. Л. Фріс, то проблеми декриміналізації 

залишаються, так би мовити на її узбіччі. Декриміналізація являє собою 

процес визнання на державному рівні втрати криміналізованим діянням 

суспільної небезпечності, відсутність необхідності подальшої боротьби з ним 

за допомогою КК України та виключення норм, що передбачають 

відповідальність за його вчинення, з чинного закону про кримінальну 

відповідальність [183, с. 27]. 

Підхід до криміналізації та декриміналізації повинен бути виваженим, 

зміни до КК повинні розроблятися своєчасно і вступати в дію за наявності 

впевненості в їх необхідності та переконаності, що вони ґрунтуються на 

об’єктивних критеріях.  
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Пеналізація (депеналізація) 

Необхідною передумовою справедливості покарання – є вірна оцінка 

тяжкості наслідків при конструюванні санкцій [82, с. 192]. 

Якість має забезпечуватися з моменту розроблення законопроєкту, а 

саме – починатися з оцінювання необхідності та достатності меж покарання 

та можливості застосування інших кримінально-правових засобів. Таким 

чином, проблема конструювання санкцій забороняючих кримінально-

правових норм та її розв’язання має дуже важливе значення.  

Важливість належної пеналізації складно переоцінити, адже 

визначення відповідного виду та меж покарання за вчинення суспільно 

небезпечного діяння має відповідати ступеню суспільно небезпечного діяння. 

Крім того, вказаний вид та межі покарання мають бути співмірними з 

іншими кримінально караними діяннями відповідного ступеня тяжкості та 

характером кримінального правопорушення. 

У доктрині кримінального права окреслюють низку недоліків, які 

можна виокремити під час встановлення караності за кримінальні 

правопорушення, зокрема випадки надмірної суворості або надмірної 

м’якості санкцій; неспіврозмірності санкцій за злочини приблизно рівного 

ступеня суспільної небезпечності; неспіврозмірності санкцій основного і 

кваліфікованого складів злочинів; поєднання в одній санкції несумісних 

видів чи розмірів покарань тощо [129, с. 39-40]. 

Під час визначення виду покарання і його розміру потрібно, 

передусім, акцентувати на важливості охоронюваного законом об’єкта 

посягання і шкоди, яка йому завдається. Тільки у разі їх співмірності можна 

говорити про адекватність вчиненого діяння і призначеного покарання. 

Каральний зміст покарання має посилюватися у міру зростання цінності 

охоронюваного блага. Необхідно, щоб покарання, встановлені за окремі 

форми і види злочинів, не тільки були адекватними характеру і ступеню 
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суспільної небезпечності, але й узгоджувались із караністю інших видів 

злочинів в усій системі Особливої частини КК [25, с. 36]. 

Передбачення законодавцем покарань, що не відповідають суспільній 

небезпеці вчиненого діяння, є незначними (невідчутними), можуть належно 

не вплинути на поведінку особи. Втім, і значне посилення кримінальної 

відповідальності може спричиняти реакції, протилежні бажаним 

(очікуваним). Відтак оптимальність проведення пеналізації (депеналізації) є 

важливим критерієм якості забороняючих кримінально-правових норм. 

З огляду на це, критеріями визначення якості забороняючих 

кримінально-правових норм щодо змісту забороняючої кримінально-правової 

норми є внутрішня досконалість норми, що забезпечується обґрунтованим і 

своєчасним проведенням криміналізації (декриміналізації) та пеналізації 

(депеналізації). 

2. Другим критерієм визначення якості забороняючих 

кримінально-правових норм є їхня зовнішня досконалість, що 

характеризує форму забороняючої кримінально-правової норми. 

На думку В. О. Навроцького, за формою ж кримінальний закон має 

бути доступним, несуперечливим, наділеним рядом інших рис [103, с. 59]. 

Зовнішня досконалість забороняючих кримінально-правових норм, на 

нашу думку, визначається за критерієм: дотримання правил законодавчої 

техніки (формальної логіки; мовних правил) і принципу юридичної 

визначеності (чіткості, зрозумілості, передбачуваності). 

Дотримання правил законодавчої техніки 

Під законодавчою технікою необхідно розуміти сукупність засобів і 

прийомів, що використовуються для надання змісту норм відповідної форми 

[68, с. 15].   

Законодавча техніка – це система усталених теоретико-прикладних 

правил, сформованих на підставі багаторічної практики законотворчості, 

якими окреслено засоби і методи розробки та написання проектів законів, що 
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забезпечують точну й повну відповідність положень, що викладаються, їх 

змісту і призначенню, вичерпний обсяг правового регулювання, ясність і 

доступність правового матеріалу тощо [171, с. 5]. 

Отож, щоб змісту відповідної забороняючої кримінально-правової 

норми надати відповідної форми, необхідно чітко дотримуватися правил 

законодавчої техніки.  

На думку Ж. О. Дзейко, трапляються такі помилки у застосуванні 

правил і засобів законодавчої техніки, зокрема: 1) неврахування змістовних 

зв’язків із законами, які лише передбачено створити; 2) недотримання правил 

логіки під час створення та систематизації законів; 3) невжиття дій щодо 

зведення до мінімуму прогалин у регулюванні суспільних відносин у 

законах; 4) відсутність дій, спрямованих на досягнення єдності загального й 

більш конкретного в нормах права; 5) недотримання правил і засобів 

конструювання взаємозв’язків між законами й підзаконними нормативними 

актами під час їх створення та систематизації [20, с. 32-33]. 

Важливими цілями законодавчої техніки для забезпечення якості 

забороняючих кримінально-правових норм є:  

1) точне відображення відповідного явища об’єктивної дійсності, що 

надасть можливість адекватно регулювати суспільні відносини, своєчасно 

реагувати на нові форми відповідних суспільно небезпечних діянь, тобто 

стосується формулювань відповідної забороняючої кримінально-правової 

норми; вказана мета забезпечується дотриманням правил формальної логіки, 

граматичних і мовних правил;  

2) формулювання мають бути чіткими, точними, доступними, 

зрозумілими, передбачуваними, тобто відповідати принципу юридичної 

визначеності, з урахуванням адресатів забороняючих кримінально-правових 

норм, орієнтацією на них. 

Зважаючи на це, законодавець під час формулювання забороняючої 

кримінально-правової норми опиняється перед проблемою переведення 
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ознак певного явища у нормативно-оціночні твердження про поведінку 

суб’єкта. Проте будь-яке суспільно небезпечне явище настільки 

багатовимірне, що, безумовно, вираження його в певній юридичній формі не 

завжди правильно та точно враховує всі його аспекти, що мають значення 

для ефективної боротьби з ним. 

Отож, недотримання під час прийняття забороняючих кримінально-

правових норм вимог законодавчої техніки у багатьох випадках спотворюють 

зміст забороняючої кримінально-правової норми, призводять до різного 

застосування норм на практиці, відтак знижують ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм. 

Дотримання правил формальної логіки  

Дотримання законодавцем при прийнятті забороняючих кримінально-

правових норм правил формальної логіки призводить до логічної 

правильності змісту норми та конкретизується у системі вимог до 

використання понять, а також під час окреслення структурних елементів 

забороняючих кримінально-правових норм.  

За дотримання правил формальної логіки у забороняючій 

кримінально-правовій нормі не виникає суперечностей, поняття 

використовуються за його загальним значенням, відсутня тавтологія, наявні 

послідовність і визначеність.  

Будь-які відхилення від правил законодавчої техніки, принципів 

формальної логіки суттєво погіршують якість забороняючих кримінально-

правових норм. Відтак дотримання у законотворчій діяльності вимоги 

врахування принципів формальної логіки є гарантією якості кримінально-

правового припису. Забороняюча кримінально-правова норма, прийнята з 

дотриманням правил формальної логіки, завжди буде максимально зрозумілою 

як для тих, хто зобов’язаний співвідносити свою поведінку з кримінально-

правовим приписом, так і тих, хто його застосовуватиме.  
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Отже, одним із важливих критеріїв якості забороняючих кримінально-

правових норм є дотримання правил формальної логіки. Адже порушення 

правил логіки, побудова неправильних формулювань – усе це здатне 

спричинити істотну шкоду у правореалізації та правозастосуванні. 

Дотримання мовних правил  

Серед правил законодавчої техніки виділяють такі правила викладу 

тексту, як мовні, тобто правила й прийоми викладу забороняючих 

кримінально-правових норм у відповідних кримінально-правових приписах. 

М. Й. Коржанський у своїх працях зробив висновок, що мова закону – 

найбільш важлива його діяльна, впливова і конструктивна частина, але 

водночас і найбільш слабка, недосконала [73, с. 54].  

Характеризуючи мову, найперше варто вказати на термінологію. 

Термінологія, що вживається у забороняючих кримінально-правових нормах, 

повинна бути єдина, тобто один і той же термін слід вживати в однаковому 

значенні; одне і те ж поняття – позначати одним терміном; уникати 

неологізмів, архаїзмів, нечітких, багатозначних термінів.  

А. А. Ушаков і Н. Ф. Кузнецова зазначають: «Як показують перші 

досліди розкриття ефективності кримінального закону, низька 

результативність кримінально-правових норм нерідко пояснюється 

невпорядкованістю термінології закону. Причиною такої невпорядкованості 

виявляється нерозробленість понятійного апарату теорії кримінального 

права»
 
[175, с. 33-38; 84, с. 61-64].  

З. А. Тростюк у своєму монографічному дослідженні «Понятійний 

апарат Особливої частини Кримінального кодексу України» пропонує 

наступні вимоги до понятійного апарату Особливої частини КК: 1) офіційний 

характер; 2) чіткість; зрозумілість; 3) єдність термінології; 4) стислість [173, 

с. 45]. 

До конкретизації правил і способів викладу мовного тексту 

кримінального закону можна віднести такі: 1) загальнолінгвістичні (зрозумілість, 
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точність, доступність, офіційність, дотримання граматичних правил та ін.); 

2) термінологічні, які є правилами використання у тексті слів і словосполучень; 

3) синтаксичні, які стосуються побудови речень; 4) стилістичні – правила 

використання мовних елементів як композицій [65, с. 237-246].  

Під час прийняття забороняючої кримінально-правової норми 

законодавець опиняється перед складністю точних законодавчих визначень 

та надання відповідним кримінальним правопорушенням найбільш вдалих 

правових форм. 

М. І. Панов наголошує, що точне, повне і доступне за формою 

викладення норм Особливої частини КК має важливе значення для 

правильної кваліфікації злочинів, визначення характеру і ступеня їх 

суспільної небезпечності, призначення покарання, співрозмірного вчиненому 

[118, с. 79-82]. 

З врахуванням того, що первинним адресатом забороняючої 

кримінально-правової норми є особи, наділені ознаками суб’єкта 

кримінального правопорушення, мова, її доступність, зрозумілість, точність, 

простота, стислість, єдність термінології набувають важливого значення та 

свідчать про належну якість мови забороняючої кримінально-правової норми 

[50, с. 88].  

Особливу увагу якості мови закону приділяв М. І. Ковальов, який 

зазначав: «Законодавець так повинен сформулювати закон, щоб зміст його 

був ясним, а форма викладення повністю відтворювала те, що має бути в 

ньому відображено, щоб воля законодавця повною мірою доводилася до 

того, хто читає закон, і він був твердо впевнений, що буква і смисл закону 

ідентичні» [69, с. 142] 

Дотримання граматичних правил означає відповідність тексту 

забороняючих кримінально-правових норм лексичним, семантичним, 

орфографічним, синтаксичним та іншим лінгвістичним правилам і нормам, 

сформованим мовознавцями та апробованим у законотворчій практиці, що 
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також є важливим критерієм забезпечення якості забороняючих кримінально-

правових норм. 

Юридична визначеність  

Принцип юридичної визначеності є елементом закріпленого у статті 8 

Конституції України принципу верховенства права. Зміст цього принципу 

полягає у тому, що забороняючі кримінально-правові норми повинні 

відповідати вимогам чіткості, зрозумілості, передбачуваності, щоб давати 

особі можливість заздалегідь знати та розуміти, які діяння є кримінальними 

правопорушеннями і які покарання передбачені за їх вчинення.  

Вимоги до якості забороняючих кримінально-правових норм, що 

полягають у їх доступності, точності, чіткості та передбачуваності, чітко 

визначені у судовій практиці.  

Зокрема, принцип юридичної визначеності у судовій практиці 

розуміється так. КС України у Рішенні від 20 червня 2019 року № 6-р/2019 

акцентував на тому, що юридичну визначеність необхідно розуміти через 

такі її складові: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права; 

законодавець повинен прагнути до чіткості та зрозумілості у викладенні 

норм права. Кожна особа, відповідно до конкретних обставин, має 

орієнтуватися у тому, яка саме норма права застосовується у певному 

випадку, та мати чітке розуміння щодо настання конкретних правових 

наслідків у відповідних правовідносинах з огляду на розумну та 

передбачувану стабільність норм права (абзаци п’ятий, шостий підпункту 4.1 

пункту 4 мотивувальної частини) [149]. 

КС України у Рішенні від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 наголосив, 

що дотримання вимоги ясності і недвозначності норм, які встановлюють 

кримінальну відповідальність, є особливо важливим з огляду на специфіку 

кримінального закону та наслідки притягнення до кримінальної 

відповідальності, адже притягнення до такого виду юридичної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#n58
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відповідальності пов’язане з можливими істотними обмеженнями прав і 

свобод людини (абзац сьомий пункту 3 мотивувальної частини) [148]. 

Відповідно до практики ЄСПЛ, вимоги до якості закону – це чіткість, 

доступність, передбачуваність (розуміється як єдність практики 

застосування, передбачуваність у застосуванні відповідних правових норм). 

Умова «якості» забороняючої кримінально-правової норми повинна 

бути виконана як щодо визначення кримінального правопорушення, так і 

стосовно виду та розміру покарання за його вчинення.  

ЄСПЛ у рішенні у справі «Солдатенко проти України» від 23 жовтня 

2008 року зазначив, що «якість закону» означає, що у випадку, коли 

національний закон передбачає можливість позбавлення свободи, такий 

закон має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і 

передбачуваним у своєму застосуванні, щоб виключити будь-який ризик 

свавілля [143]. 

Також у рішеннях ЄСПЛ наголошується, що закон має містити доволі  

зрозумілі й чіткі формулювання, які давали б громадянам належне уявлення 

стосовно обставин та умов, за якими державні органи уповноважені 

вдаватися до втручання в право [139; 141]. 

Відтак держава в особі законодавця повинна забезпечити, щоб 

забороняюча кримінально-правова норма була сформульована чітко, 

доступно, щоб суб’єкт реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

мав можливість скерувати свою поведінку. Власне принцип правової 

визначеності є важливим у дотриманні законності та правопорядку, права та 

обов’язки кожної особи повинні бути їй відомими та доведеними у 

встановленому законом порядку. 

Дотримання та правильне використання всіх засобів і прийомів 

законодавчої техніки у процесі правотворчості та принципу юридичної 

визначеності є важливим для забезпечення якості, а відтак і ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, оскільки доступність, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_504
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зрозумілість та передбачуваність забороняючих кримінально-правових норм, 

точність, визначеність, їх внутрішня узгодженість, висока якість 

законодавчої стилістики сприяють правильному розумінню та реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм. 
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3.2. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

 

У забезпеченні ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм важливу роль виконує максимальне врахування та узгодження 

законодавцем при їх прийнятті всіх ознак, що характеризують їх із точки 

зору змісту й форми та визначають їх якість.  

Проте, не лише якісними властивостями забезпечується ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм. Для того, щоб потенційна 

ефективність забороняючих кримінально-правових норм «запрацювала», 

необхідний відповідний механізм для їх реалізації, оскільки втілення змісту 

забороняючої кримінально-правової норми у поведінці конкретної людини 

здійснюється саме через механізм реалізації забороняючих кримінально-

правових норм.  

Завдяки механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм проявляються якісні властивості норми, які за умови належного його 

функціонування переходять у кількісні показники ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми, тобто у належне впорядкування 

суспільних відносин [42, с. 329].  

Необхідно відзначити, що питання ефективності механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм не було предметом окремого 

комплексного дослідження, а лише частково розглядалося в межах аналізу 

інших наукових проблем.  

Так, питанням механізму реалізації норм кримінального права 

присвячене монографічне дослідження Т. А. Сулейманова, А. Н. Павлухіна, 

Н. Д. Еріашвілі [167]. Над проблематикою механізму ефективної дії норм 

кримінального права працював В. С. Дячков [21]. Механізм створення та 

реалізації кримінального законодавства України досліджувала В. В. Бабаніна 

[4]. Механізму кримінально-правового регулювання присвячені монографії 

Н. М. Кропачова та Ю. С. Жарікова [78; 28]. Механізм кримінально-
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правового впливу висвітлено у докторській дисертації В. К. Дуюнова [27]. 

Питання соціальної ролі кримінального права розглянули в свої роботах 

В. М. Коган і Л. І. Спірідонов [70; 157].  

Вперше поняття механізму правового регулювання введено в 

науковий обіг М. Г. Александровим. Згодом воно набуло розгорнутого 

аналізу у роботах С. С. Алексєєва, В. М. Горшенєва, В. Б. Ісакова, 

Л. С. Явіча.  

Аналіз наукової літератури дає можливість стверджувати, що 

більшість дослідників питань механізму правового регулювання визначають 

його або як «систему правових засобів», або як «процес». 

Як «систему правових засобів» механізм правового регулювання 

розглядає С. С. Алексєєв. Згідно з визначенням поняття механізму правового 

регулювання, запропонованого С. С. Алексєєвим, механізм правового 

регулювання – це об’єднана система правових засобів (юридичних норм, 

правовідносин, актів), за допомогою яких здійснюється правовий вплив на 

відносини (…) суспільства [2, с. 153].  

С. Д. Шапченко зазначає, що механізм кримінально-правового 

регулювання можна розглядати як нормативно визначену взаємодію окремих 

елементів правової системи, яка забезпечує (має забезпечувати) виконання 

завдань, що стоять перед кримінальним правом як окремою галуззю права 

[185, с. 64]. 

Ю. С. Жаріков у монографічному дослідженні, присвяченому 

питанням кримінально-правового регулювання та механізму його реалізації, 

зазначає, що механізм кримінально-правового регулювання – це система 

необхідних і достатніх стадій правової регламентації та впорядкування 

суспільних відносин, що дозволяє шляхом реалізації кримінально-правових 

заборон, приписів та дозволів забезпечувати ефективну охорону цих 

відносин від суспільно небезпечних і протиправних посягань [34, с. 96-97]. 
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Незважаючи на певну новизну запропонованого визначення, по суті, воно 

дотичне до визначення механізму правового регулювання як «процесу». 

Однак, як справедливо зазначає Ю. С. Жаріков, попри оригінальність 

підходів до розуміння механізму правового регулювання, їх автори 

одностайні в одному – дефініція, що розглядається, характеризує взятий в 

єдності та взаємодії всіх його елементів процес правового впливу юридичних 

засобів на суспільні відносини. …Розбіжності в науковому сприйнятті 

правового явища, що нас цікавить, полягають у розумінні сукупності цих 

засобів, а також у визначенні цілей їх систематизації [34, с. 81-82].  

Попри різні позиції науковців із приводу сукупності правових засобів 

у механізмі правового регулювання, всі дослідники погоджуються в одному: 

до головного (необхідного) правового засобу в механізмі правового 

регулювання належить правова норма.  

Як зазначає П. С. Берзін, саме кримінально-правові норми є основою 

«функціонування» механізму кримінально-правового регулювання, у зв’язку 

з чим у кримінальному праві виділяються певні орієнтири фіксації 

(закріплення) правомірної й неправомірної поведінки, її результатів [10, 

с. 47]. 

Механізм реалізації права є невіддільною частиною механізму 

правового регулювання; він необхідний для втілення приписів норм права, 

що здійснюється поведінкою суб’єктів, до яких звернені ці приписи. 

Механізм реалізації права під кутом зору функцій та змісту його 

головних елементів становить особливу правову підсистему механізму 

правового регулювання, блок регулятивних та охоронних правових засобів 

різного рівня, за допомогою яких об’єктивні та суб’єктивні права втілюються 

в життя, втілюються у фактичній поведінці суб’єктів [167, с. 37]. 

Отож, оскільки механізм правового регулювання розглядають як 

«процес» і як «систему правових засобів», тому й поняття механізму 
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реалізації (дії) права розглядають аналогічно. Зокрема, у науковій літературі 

щодо цього поняття умовно можна вирізнити три позиції: 

- механізм реалізації права розглядають як «систему правових 

засобів», а саме: механізм реалізації права – це система правових засобів, які 

у функціонуванні призводять до практичного здійснення об’єктивного та 

суб’єктивного права, досягнення кінцевих соціально-економічних 

результатів за вирішення конкретних соціальних завдань [167, с. 32];  

- механізм дії права розглядають як «процес». Під механізмом дії 

норм кримінального права слід розуміти складний процес взаємодії 

загальних і спеціальних кримінально-правових засобів, за допомогою яких 

забезпечується фактичний зв’язок норм з індивідуальною, груповою та 

суспільною свідомістю та поведінкою [21, с. 20]. Дія права не тотожна 

поняттю реалізації права, проте, як зрозуміло з наведеного визначення, мова 

йде власне про «механізм реалізації права», який автор називає «механізмом 

дії права»; 

- механізм реалізації права розглядають як «систему видів правомірної 

діяльності» [138, с. 20].  

Автори монографії «Механізм і форми реалізації норм кримінального 

права» Т. А. Сулейманов, А. Н. Павлухін, Н. Д. Еріашвілі визначають 

механізм реалізації кримінально-правової норми як встановлену законом 

правомірну діяльність суб’єктів кримінально-правових відносин із втілення 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, закріплених у кримінально-

правовій нормі [167, с. 130]. 

На підставі аналізу наукової літератури з вказаної проблематики 

можна зробити висновок про те, що залишаються невирішеними або 

спірними такі питання:  

1) що необхідно розуміти під механізмом реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм;  
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2) з яких структурних елементів складається механізм реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм;  

3) яким чином нормативна воля, виражена у забороняючій 

кримінально-правовій нормі, взаємодіє з волею суб’єктів реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм, що впливає та чим визначається 

характер такого зв’язку; що впливає на ефективність механізму 

забороняючих кримінально-правових норм? 

Забороняючі кримінально-правові норми реалізуються у формі 

дотримання, тобто утримання особи від вчинення кримінального 

правопорушення. Обов’язок дотримання законів передбачений ч. 1 ст. 68 

Конституції України – кожен зобов’язаний неухильно додержуватися 

Конституції та законів України [72].  

Крім цього, статтею 1 КК України визначено завдання – правове 

забезпечення охорони найважливіших суспільних відносин від кримінально-

протиправних посягань та запобігання вчиненню кримінальних 

правопорушень. Вказане завдання здійснюється шляхом передбачення у КК 

України кримінально-правової заборони та вказівки на вид і розмір 

покарання, що буде застосоване до особи у випадку її порушення [76]. 

Отже, дотримання кримінально-правових заборон суб’єктами є їх 

обов’язком, вимогою владного характеру, за невиконання якого особу 

притягують до кримінальної відповідальності. Цьому обов’язку кореспондує 

право, а саме, якщо особа не вчиняє кримінальне правопорушення, оскільки 

дотримується вимог закону про кримінальну відповідальність, відповідно у 

особи виникає право не бути притягненою до кримінальної відповідальності.  

З моменту набрання чинності відповідною забороняючою 

кримінально-правовою нормою вона починає впливати на поведінку 

відповідних суб’єктів, що відбувається в межах конкретного 

правовідношення. Юридичним змістом вказаного правовідношення є 
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суб’єктивні юридичні права та обов’язки особи, що реалізує заборону, та 

держави в особі уповноважених органів.  

Водночас головним обов’язком держави є: не застосовувати 

кримінальне покарання як міру державного примусу щодо особи, яка 

дотрималася кримінально-правової заборони та не вчинила кримінальне 

правопорушення. 

Таким чином, реалізація забороняючих кримінально-правових норм у 

формі дотримання – це певний обов’язок суб’єкта реалізації кримінально-

правової заборони, який передує у часі й у випадку невиконання якого настає 

інший обов’язок – зазнати кримінальної відповідальності. 

Дотримання забороняючих кримінально-правових норм здійснюється, 

як правило, пасивною поведінкою (бездіяльністю) суб’єктів, однак можливі 

випадки дотримання шляхом активних дій, як-от дотримання вимог норм, 

закріплених у ст.ст. 135, 136 КК України («Залишення в небезпеці», 

«Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані») 

[76].  

Бездіяльність особи в суспільних відносинах становить акт зовнішньої 

поведінки людини і з юридичної точки зору принципово не відрізняється від 

дії, адже і те, і інше супроводжується вольовими та інтелектуальними 

переживаннями особи, викликає зміни в навколишньому середовищі [167, 

с. 148].  

Реалізація забороняючих кримінально-правових норм – це форма дії 

забороняючої кримінально-правової норми, прояву її властивостей, що 

виражає здатність врегулювання забороняючою кримінально-правовою 

нормою суспільних відносин шляхом впливу на поведінку осіб.  

Тобто реалізація забороняючих кримінально-правових норм охоплює 

певний процес, упродовж якого юридичний засіб – забороняюча 

кримінально-правова норма – досягає своєї мети – фіналізується у 

правомірній поведінці суб’єкта.  
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Однак, саме завдяки механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм відбувається втілення змісту забороняючої кримінально-

правової норми у поведінці особи. Тому головним завданням механізму 

реалізації забороняючих кримінально-правових норм є забезпечення дієвої 

охорони суспільних відносин, а відтак – створення ефективного процесу 

реалізації забороняючих кримінально-правових норм.  

Однією з найважливіших рис кримінально-правової норми є те, що 

вона, як і будь-яка інша юридична норма, має інтелектуальний зміст і 

вольове начало. Інтелектуальний зміст норми кримінального права – це 

ідеальне відображення в ній вимог не вчиняти суспільно небезпечного 

(злочинного) діяння, порушення якої карається відповідним кримінальним 

законом. …Вольове начало, …  становить начало наказове, імперативне, що 

міститься в санкції норми, та забезпечує в державно-правовому порядку 

зв’язок норм з реальною дійсністю [21, с. 27-28].  

Отож, у механізмі реалізації забороняючої кримінально-правової 

норми можемо виділити два моменти (що взаємопов’язані та 

взаємообумовлені, тому їх виокремлення має умовний характер): 

- інтелектуальний – пов’язаний з пізнанням змісту норми, іншої 

правової інформації, ефективність якого залежить від якісних властивостей 

забороняючої кримінально-правової норми; 

- вольовий – врахування всіх «за» та «проти» внаслідок 

внутрішньопсихологічної діяльності людини, що формує певну поведінку 

суб’єкта, зумовлену усвідомленою волею людини.  

Тобто, за фактичної реалізації суб’єктом забороняючої кримінально-

кримінально-правової норми відбувається пізнання змісту норми права та 

прийняття цього припису як імперативного регулювання поведінки особи, 

свідомість та воля якої зазнала впливу забороняючої кримінально-правової 

норми.  
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У механізмі реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

можна вирізнити два найважливіші аспекти:  

 перший – попереджувальна дія забороняючої кримінально-

правової норми, що визначається її якісними властивостями, 

тобто здатністю досягнути безпосередньої мети – утримання 

особи від вчинення кримінального правопорушення;  

 другий – інтелектуальною та вольовою діяльністю конкретної 

особи, яка визначає, котрий шлях обрати – правомірної чи 

кримінально протиправної поведінки.  

Необхідно зазначити, що мотив прийняття рішення утриматися від 

вчинення кримінального правопорушення чи ні значення немає. Важливим є 

лише факт: яку поведінку – правомірну чи кримінально-протиправну – обере 

особа, чи дотримається вона вимог, чи порушить чинну кримінально-правову 

заборону. 

Безпосередньою метою забороняючих кримінально-правових норм є 

утримання суб’єктів від вчинення кримінального правопорушення, що 

досягається за допомогою відповідного механізму їх реалізації. Правовим 

засобом досягнення цієї мети є забороняюча кримінально-правова норма, у 

якій міститься заборона вчинення певного суспільно небезпечного діяння. 

Відтак забороняючі кримінально-правові норми – це нормативна основа 

механізму реалізації норм. 

Розглядаючи механізм реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм, важливо зупинитися на об’єкті впливу забороняючої кримінально-

правової норми. 

Щодо об’єкта впливу забороняючої кримінально-правової норми у 

науковій літературі наявні такі точки зору, зокрема: 

- психічне здоров’я населення, що досягнуло віку кримінальної 

відповідальності [113, с. 152-159]. Найперше хочеться звернути увагу на 

некоректність формулювань: «кримінальна відповідальність» віку не має. 
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Очевидно, мова йде про вік, з якого у особи (а не населення) може наставати 

кримінальна відповідальність. По-друге, спірним є питання про те, чи 

«психічне здоров’я населення» є об’єктом кримінально-правового впливу. 

Навряд чи можна вважати, що забороняюча кримінально-правова норма для 

досягнення результату – утримання особи від вчинення кримінального 

правопорушення – спрямована на «психічне здоров’я населення». Вважаємо, 

що така позиція є помилковою;  

- кримінально-правова свідомість, а в деяких випадках людська 

психіка (на думку прихильника цієї позиції С. В. Максімова, поняття 

кримінально-правової свідомості використовується як абстрактна категорія, 

що означає сукупність знань, оцінок, вимог, відношення до норм 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства, практики їх застосування, а також власне мір кримінальної 

відповідальності). Продовжуючи аргументацію своєї позиції, науковець 

зазначає, що поведінка, як би нам цього не хотілося, завжди буде 

вираженням лише кінцевої та більше ідеальної, ніж реальної, цілі загального 

попередження та, відповідно, його об’єктом лише в кінцевому рахунку [94, 

с. 143-145]. 

На нашу думку, визначати об’єктом впливу забороняючої 

кримінально-правової норми психічне здоров’я населення чи людську 

психіку є недостатньо чітким та аргументованим. У такому випадку виникає 

запитання: що розуміти під психічним здоров’ям населення, під людською 

психікою? І чи безпосередньою метою забороняючої кримінально-правової 

норми, та й зрештою взагалі метою забороняючої кримінально-правової 

норми, є вплив на здоров’я чи психіку особи? Очевидно, що ні.  

На наш погляд, під об’єктом впливу забороняючої кримінально-

правової норми варто розуміти поведінку та правосвідомість особи. Під час 

визначення юридичної ефективності забороняючих кримінально-правових 
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норм об’єктом впливу є поведінка особи. Результатом такого впливу є 

правомірна (усвідомлена та вольова) поведінка особи.  

Об’єктом впливу під час встановлення соціальної ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм є правосвідомість особи (питання, 

що стосуються соціальної ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм, не є предметом нашого дослідження, тому надалі в тексті 

розглядатимемо ті питання, які стосуються юридичної ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм).  

Результатом впливу, на підставі якого ми можемо говорити про 

соціальну ефективність забороняючих кримінально-правових норм, є 

відповідні бажані зміни правосвідомості особи.  

З огляду на це, процес реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм характеризується переходом змісту забороняючих кримінально-

правових норм у правомірну поведінку особи, що демонструє наявність 

соціально-правового зв’язку, характер якого визначається соціальним 

середовищем. 

Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм – це 

процес здійснення суб’єктами прав і виконання обов’язків, визначених 

забороняючими кримінально-правовими нормами, що виражається у 

правомірній усвідомленій вольовій поведінці осіб, котрі можуть підлягати 

кримінальній відповідальності, і має своїм результатом дотримання ними цих 

норм. 

Отже, підсумуємо головні тези щодо розуміння механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм: 

1. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм є 

невід’ємною частиною (тобто входить у систему) механізму кримінально-

правового регулювання. Ефективність механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм залежить від ефективності механізму 

кримінально-правового регулювання. Чим вищі показники ефективності 
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механізму кримінально-правового регулювання, тим, відповідно, вищі 

показники ефективності механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм. 

2. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм – це 

певна наукова абстракція, що дозволяє встановити типову, узагальнену 

модель відповідного механізму. 

3. Описання відповідного процесу реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм має важливе: 

а) теоретичне значення, оскільки дає можливість врахування під час 

конструювання забороняючих кримінально-правових норм усіх умов, 

необхідних для ефективної їх реалізації;  

б) практичне значення, позаяк механізм реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм потрібен для втілення у діяннях суб’єктів вимог 

забороняючих кримінально-правових норм, здійснення суб’єктами своїх прав 

та обов’язків. 

4. Структурними елементами механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм є правовий засіб (нормативна основа), об’єкт, 

суб’єкт та соціально-правовий зв’язок. 

Первинним елементом механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм та, відповідно, правовим засобом впливу на 

суспільні відносини є наявність норми-заборони, котра набрала законної 

сили, що містить ту модель поведінки, від якої потрібно утриматися суб’єкту.  

Об’єктом впливу забороняючої кримінально-правової норми, на наш 

погляд, є поведінка та правосвідомість особи.  

Під час визначення юридичної ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм об’єктом впливу є поведінка особи. Результатом 

такого впливу є правомірна (усвідомлена та вольова) поведінка особи.  

Об’єктом впливу під час встановлення соціальної ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм є правосвідомість особи. 
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Результатом впливу, на підставі якого ми можемо говорити про соціальну 

ефективність забороняючих кримінально-правових норм, є відповідні бажані 

зміни правосвідомості особи 

Вплив права на суспільні відносини можливе тільки через суб’єктів – 

людей, що беруть у них участь. Суб’єктами у механізмі реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм є всі особи: фізичні, осудні, що 

досягли віку, з якого вони підлягають кримінальній відповідальності, які 

утримуються від вчинення кримінального правопорушення внаслідок 

наявності забороняючої кримінально-правової норми з однієї сторони, і 

держава, яка повинна гарантувати не застосовувати покарання щодо особи за 

невчинення нею кримінального правопорушення. 

Соціально-правовий зв’язок. Реалізація змісту забороняючих 

кримінально-правових норм у реальний зміст суспільних відносин 

демонструє наявність соціально значимого зв’язку забороняючих 

кримінально-правових норм, у яких міститься нормативна воля держави в 

особі уповноважених органів для врегулювання суспільних відносин з волею 

та поведінкою окремих суб’єктів. Характер цього зв’язку визначається 

соціальним середовищем, а також певною сукупністю умов, які оточують 

суб’єкта та впливають на його свідомість і волю, а відтак визначають його 

поведінку (правомірну чи кримінально-протиправну).  

5. Природа механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм багатоаспектна. Забороняюча кримінально-правова норма може 

здійснювати різний вплив на суспільні відносини, зокрема соціальний, проте 

ключову роль виконує юридичний вплив забороняючої кримінально-правової 

норми та, відповідно, його механізм впливу на поведінку суб’єкта, завданням 

якого є забезпечення дієвості відповідного юридичного засобу – 

забороняючої кримінально-правової норми.  

Головне завдання механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм – забезпечити їх дієвість, а відтак і ефективність. Завдяки 
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дієвості механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

вдається забезпечити перехід властивостей норм у забезпечення 

організованості суспільних відносин шляхом забезпечення правомірної 

поведінки суб’єктів.  

З’ясувавши поняття та дослідивши зміст механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм, важливо встановити, що ж 

впливає на його ефективність. У спрощеному розумінні ефективність 

певного процесу, явища – це здатність, властивість досягати бажаного 

результату.  

Говорячи про ефективність механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм, це передбачення, а відтак і врахування 

насамперед у процесі правотворчої діяльності всіх умов, що сприяють чи 

перешкоджають реалізації кримінально-правової норми. Як зазначає В. К. 

Дуюнов, правотворчість впливає на реалізацію, сприяє досягненню цілей 

реалізації [27, с. 46]. 

Отож, на відміну від механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм, який характеризує відповідний «процес», ефективність 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм визначається 

відповідним результатом, на підставі якого можна робити висновок про 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми.  

Результатом реалізації забороняючих кримінально-правових норм є 

забезпечення відповідним правовим засобом досягнення поставленої мети – 

утримання суб’єктів від вчинення кримінального правопорушення, що 

виражається у правомірній усвідомленій вольовій поведінці. Правомірна 

усвідомлена вольова поведінка суб’єктів – це певний результат, на підставі 

якого можна робити висновок про ефективність забороняючої кримінально-

правової норми, безпосередній реалізатор змісту кримінально-правової 

норми.  
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Визначення ефективності механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм демонструє, наскільки вдалося забезпечити 

досягнення поставленої мети – утримання суб’єктів від вчинення 

кримінального правопорушення [46, с. 114]. Таким чином, ефективність 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм є 

відображенням всього процесу реалізації та виражається правомірною чи 

кримінально-протиправною поведінкою відповідної особи.  

Важливою передумовою ефективного прояву властивостей 

забороняючих кримінально-правових норм є соціальна обумовленість 

забороняючої кримінально-правової норми, врахування реальних потреб 

суспільства.  

Для того, щоб забороняючі кримінально-правові норми мали 

достатній вплив на запобігання негативним соціальним явищам, необхідно, 

аби у цих нормах права правильно моделювалися ці явища. Це один із тих 

випадків, коли основне завдання – точно змоделювати у забороняючій 

кримінально-правовій нормі поведінку, яку планується заборонити. Крім 

того, важливим у створенні забороняючих кримінально-правових норм є 

дотримання вимог законодавчої техніки, які забезпечать відповідну якість 

цих норм.  

Реалізація забороняючих кримінально-правових норм, що 

відбувається у межах дії забороняючих кримінально-правових норм, наділена 

як родовими ознаками (дії), так і видовими (реалізації).  

Вважаємо, що під час реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм виникає попереджувальний вплив забороняючих кримінально-правових 

норм (що визначаються якісними властивостями забороняючої кримінально-

правової норми), проте він відбувається винятково шляхом впливу на 

поведінку осіб, котрі можуть бути суб’єктами кримінального 

правопорушення.  
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Тому для підвищення ефективності механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм необхідно враховувати як 

об’єктивний аспект (якість норми), так і суб’єктивний, осіб, щодо яких 

спрямована відповідна кримінально-правова заборона. 

Без перебільшення змістовні (якісні) властивості забороняючих 

кримінально-правових норм мають велике значення. Проте для забезпечення 

ефективності механізму реалізації кримінально-правових норм необхідно 

враховувати умови, у яких діє забороняюча кримінально-правова норма, 

врахування всіх чинників, що впливають на особу, її усвідомлену та вольову 

поведінку та, відповідно, перешкоджають або сприяють реалізації 

кримінально-правової заборони. 

Отже, можна виокремити три стадії, які впливають на забезпечення 

ефективності механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм:  

1) виявлення та актуалізація проблематики кримінально-правових 

заборон і відповідальності за їх порушення;  

2) формалізація суспільно небезпечної поведінки (належне 

моделювання у забороняючій кримінально-правовій нормі кримінально-

протиправної поведінки особи);  

3) дотримання забороняючої кримінально-правової норми (з моменту 

набрання чинності забороняючою кримінально-правовою нормою вона 

починає діяти та може бути реалізована відповідними суб’єктами до втрати 

нормою чинності, або поки особа не порушить відповідну кримінально-

правову заборону та вчинить кримінальне правопорушення).  

Враховуючи наведене, зауважимо, що для забезпечення ефективності 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм законодавцю 

у процесі правотворчої діяльності необхідно максимально врахувати всі 

умови, що сприяють чи перешкоджають реалізації забороняючої 

кримінально-правової норми та впливають на усвідомлену та вольову 
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поведінку осіб, що підлягають кримінальній відповідальності, у дотриманні 

забороняючих кримінально-правових норм. 
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3.3. Умови ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм 

  

Для забезпечення ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм ключове значення має виявлення та врахування умов, що впливають на 

їх ефективність. Важливість встановлення таких умов складно переоцінити, 

оскільки неврахування умов, а впровадження інших заходів, скажімо, 

посилення кримінальної відповідальності за вчинення відповідного 

кримінального правопорушення, дає лише тимчасовий ефект.  

Як зазначено А. Ф. Зелінським, посилення санкції, зазвичай, 

призводить до значного зниження рівня вчинення відповідних злочинів 

протягом 2-3 років. Після цього, якщо не ліквідувати обставини, що 

сприяють цим злочинам, зменшення їх кількості призупиняються. Звідси 

випливає, що для посилення боротьби з певним видом злочинів можливе 

розширення відповідальності за нього, але ефективність цієї міри в кінцевому 

результаті залежить від ліквідації умов, що сприяють цьому 

правопорушенню [52, с. 8]. 

Для того, щоб внутрішня можливість забороняючих кримінально-

правових норм, їх ефективність, реально виявила себе у поведінці учасників 

суспільних відносин, необхідні певні чинники. Наявність останніх сприяє 

активному прояву ефективності забороняючих кримінально-правових норм в 

об’єктивній дійсності, а їх відсутність, навпаки, стримує цей процес. 

Чинники, про які йде мова, у юридичній літературі зазвичай називають 

умовами ефективності забороняючих кримінально-правових норм [48, с. 264]. 

Що потрібно розуміти під умовами ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм?  

Під умовами ефективності у теорії права розуміють, з одного боку, 

обставини, які сприяють найбільшій реалізації цінності права, дозволяють 
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повніше задовольнити інтереси людей, з іншого, – супутні чинники для дії 

індивіда щодо досягнення цієї цінності, щодо її використання [114, с. 112]. 

У правовій доктрині вживаються терміни «фактори», «чинники 

ефективності правових норм». Термін «фактори» вживається, як правило, для 

позначення причин та умов, що детермінують відповідне явище. 

Українським аналогом терміна «фактори» є термін «чинники». Однак, з 

етимологічної точки зору, «обставини, які уможливлюють здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяють чомусь», якраз і становлять 

відповідні умови
 
[16, с. 1506]. 

Ф. Н. Фаткуллін і Л. Д. Чулюкін під умовами ефективності правової 

норми пропонують розуміти ті обставини (фактори), від яких залежить 

реалізація її здатності здійснювати сприятливий вплив на суспільні 

відносини у заданому напрямі. Інакше кажучи, це – чинники, що істотно 

впливають на розкриття нормою права своєї внутрішньої властивості, на 

перетворення закладеної у ній можливості в реальну дійсність [176, с. 38]. 

В. І. Нікітинський зазначає, що умовами підвищення ефективності 

правового регулювання є будь-які науково обґрунтовані заходи, спрямовані 

на вдосконалення правотворчої та правозастосовної діяльності [111, с. 35-36]. 

Щодо забороняючих кримінально-правових норм, то варто 

відзначити, що різні обставини виконують функцію умов їх ефективності. Це 

як умови, що визначають якісні властивості відповідної забороняючої 

кримінально-правової норми, так і такі умови, котрі сприяють дієвості 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм суб’єктами.  

Окрему увагу під час дослідження забороняючих кримінально-

правових норм необхідно приділити питанням виявлення та систематизації 

умов, що впливають на ефективність останніх, оскільки система умов, що 

впливає на ефективність забороняючих кримінально-правових норм, є 

динамічною та потребує дослідження. 
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Є різні позиції щодо визначення умов ефективності правових норм. 

Позиції авторів дослідження проблематики ефективності правових норм 

характеризуються відсутністю чіткого критерію виокремлення цих умов, а 

відтак нагадують певний перелік таких умов.  

До основних умов підвищення ефективності норм кримінального 

права у запобіганні злочинам, на думку І. О. Рощиної, варто віднести такі: 

1) обов’язкове прогнозування наслідків прийняття норм кримінального 

права; 2) вивчення наявної правозастосовної практики; 3) обмеження в 

Особливій частині Кримінального кодексу України спеціальних складів 

злочинів; 4) розробку механізму реального контролю над доходами, а тим 

паче – з’ясування походження деяких станів і вилучення награбованого у 

народу; 5) усунення диспропорцій у структурі Кодексу, необґрунтованого 

відступу від типової побудови статей його Особливої частини; 6) усунення 

невиправданої концентрації в диспозиції норм, котрі у них закріплюються, 

ряду діянь, кожне з яких у принципі могло б становити зміст окремої норми; 

7) організаційне забезпечення процесу внесення змін і доповнень до КК 

України, зокрема вирішення питання про його концептуальну визначеність; 

8) прийняття норм кримінального права відповідно до сформованої 

політичної, економічної ситуації в країні тощо [151, с. 128]. 

Як вказує А. М. Яковлев, соціальна ефективність кримінального 

законодавства, відповідно, залежить: 

а) від своєчасності та повноти відображення у законі найсуттєвіших 

рис відповідного суспільно небезпечного діяння; 

б) від ступеня вираження зв’язку між нормою кримінального закону 

та головними моральними критеріями суспільної правосвідомості; 

в) від правильності поєднання функції регулювання поведінки, 

притаманній кримінальному закону, з об’єктивними факторами соціально-

економічного характеру, що здійснює вирішальний вплив на цю поведінку; 
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г) від тієї уваги, яка при цьому приділяється збереженню стабільності 

корінних, принципових елементів кримінального закону як при його 

створенні, так і під час повсякденного застосування» [193, с. 58]. 

Класифікація умов, що впливають на ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм, можлива за різними критеріями. Утім, на нашу 

думку, умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм варто 

поділяти на: умови, що забезпечують якість забороняючих кримінально-

правових норм (тобто, стосуються процесу зі встановлення, зміни чи 

скасування забороняючих кримінально-правових норм) та умови, що 

забезпечують дієвість механізму реалізації забороняючих кримінально-

правових норм суб’єктами (тобто, належать до процесу реалізації норм, 

впливають на свідомість та волю особи).  

Умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм, 

що забезпечують їх якість: 

Соціальна обумовленість забороняючої кримінально-правової норми  

Як з’ясовано нами у попередніх розділах, дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм необхідно здійснювати з моменту 

створення норми. Чи буде ефективною відповідна забороняюча кримінально-

правова норма, значною мірою залежить від правильності вибору суспільних 

відносин, що підлягають кримінально-правовому регулюванню. 

Врегулювання суспільних відносин, що цього не потребують, або ж 

навпаки – неохоплення правовим регулюванням суспільних відносин, які 

повинні бути врегульовані, суттєво знижують ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм.  

Таким чином, критерієм якості забороняючих кримінально-правових 

норм виступає належна та обґрунтована криміналізація забороняючих 

кримінально-правових норм, а умовою забезпечення – соціальна 

обумовленість забороняючих кримінально-правових норм. 
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Як зазначає В. Д. Філімонов, соціальна обумовленість норми 

кримінального права охоплює внутрішні та зовнішні підстави норм 

кримінального права [180, с. 57]. Підстава, як відомо, – це явище, що 

виступає як необхідна умова, передумова існування якогось іншого явища 

(наслідку) та слугує поясненням останнього [182, с. 298-299]. 

На думку В. Д. Філімонова, підстави встановлення норми мають 

багаторівневий характер. На першому з них вони виражаються у соціальних 

суперечностях, здатних спричинити антисуспільну поведінку, тобто у 

суспільних відносинах, що створюють загрозу вчинення людьми суспільно 

небезпечних діянь. На більш високому рівні ці підстави виявляються у стані, 

структурі та динаміці того чи іншого виду поведінки, що породжує небезпеку 

для існування певної групи суспільних відносин. Зрештою, на ще більш 

високому рівні вони виражаються у виникненні соціальної потреби у 

встановленні правової норми, що призначає кримінальну відповідальність за 

вчинення злочину [180, с. 58].   

Підставами змісту кримінально-правової норми повинні бути визнані, 

по-перше, характер і цінність охоронюваних кримінальним правом 

суспільних відносин; по-друге, ознаки, типові для цього виду суспільно 

небезпечного діяння, типові для його вчинення ознаки особи винного, а 

також обумовлена цими властивостями злочину і особи винного соціальна 

потреба у певній мірі покарання за вчинення передбаченого у правовій нормі 

злочину [180, с. 57-58]. 

Внутрішні підстави норми кримінального права виражається в 

обумовленості виду та розміру закріпленого у її санкції покарання 

характером і ступенем суспільної небезпеки передбаченого у її диспозиції 

злочину [180, с. 58]. 

Відтак, для забезпечення якості забороняючих кримінально-правових 

норм необхідна адекватна реакція на зміну та розвиток найважливіших 

суспільних відносин, обґрунтування необхідності криміналізації. Тому 
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важливою умовою ефективності забороняючих кримінально-правових норм, 

що забезпечує якість норм, є їх соціальна обумовленість.  

Відповідність забороняючої кримінально-правової норми об’єктивним 

закономірностям розвитку суспільства  

Встановлення кримінально-правової заборони в деяких випадках 

може не спричинити досягнення поставлених законодавцем цілей. Однією з 

причин цього може бути неврахування під час встановлення кримінально-

правової заборони об’єктивних закономірностей розвитку суспільства. 

Власне від глибокого пізнання та врахування в процесі правотворчості 

закономірностей розвитку суспільства та тенденцій його розвитку залежить й 

ефективність кримінально-правової заборони.  

Як правильно зазначав М. Д. Шаргородський, встановлення чи 

посилення кримінального покарання може в деяких випадках взагалі не 

спричинити жодного ефекту, якщо ті діяння, з якими ведеться боротьба, 

спричинені глибокими причинами, а для їх ліквідації – якщо їх взагалі можна 

ліквідувати – потрібні соціальні заходи іншого характеру [186, с.70-71]. 

А. М. Яковлєв справедливо вказує, що кримінальні закони не можуть 

відтіснити чи замінити функціонування економічних закономірностей [193, 

с. 55]. 

Важливість цієї умови ефективності забороняючих кримінально-

правових норм більшість науковців не лише визнають, але й підкреслюють 

першочерговість її врахування законодавцем.  

На думку А. С. Пашкова та Д. М. Чечота, серед чинників, що 

впливають на результати правового регулювання, першочергове значення 

мають пізнання та свідоме використання в процесі правотворчості 

об’єктивних законів суспільного розвитку [119, с. 4]. В. А. Козлов вважає, що 

ефективність правового регулювання насамперед залежить від того, 

наскільки правильно вимоги правових норм відображають об’єктивні 

закономірності суспільного розвитку [71, с. 3]. 
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Утім, дискусійним залишається питання про те, чи варто, 

використовуючи напрацювання інших країн, здійснювати регулювання, 

забігаючи наперед, «на майбутнє». Ми, беззаперечно, підтримуємо позицію 

Н. Ф. Кузнєцової та Г. А. Злобіна. На їхню думку, щоб зберігати 

ефективність протягом порівняно тривалого часу (без цього неможливе 

правове регулювання, яке за необхідності передбачає певну стабільність 

закону), норма права повинна спиратися більшою мірою не лише на наявну 

систему суспільних відносин, але й на врахування тенденцій їх розвитку, на 

глибоке пізнання соціальної закономірності [86, с. 82]. 

Врахування цієї умови в процесі правотворчості, без сумніву, є 

необхідним для ефективності й, відповідно, забезпечення високої якості 

забороняючих кримінально-правових норм.  

Відповідність забороняючих кримінально-правових норм 

Конституції України 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України, вона має найвищу 

юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її 

основі і повинні їй відповідати [72]. 

КК України передбачає, що він ґрунтується на Конституції України та 

загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК) 

[76].Відповідність забороняючих кримінально-правових норм Конституції 

України означає, що така норма не суперечить їй, її принципам і положенням. 

Проте, ця умова ефективності забороняючих кримінально-правових 

норм не завжди дотримується на практиці. Зокрема, КС України прийнято 

низку рішень щодо визнання неконституційними окремих забороняючих 

кримінально-правових норм.  

Так, рішеннями КС України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 368
-2, 

366
1
, 375 КК України [145; 148] вказані 

норми були визнані неконституційними та втрачають чинність. 
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Відповідність забороняючих кримінально-правових норм чинним 

міжнародно-правовим договорам, ратифікованим Верховною Радою України 

Це положення ґрунтується на ч. 5 ст. 3 КК України: «Закони України 

про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що 

містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України» (далі – ВР України) [76]. 

Отож, вказана вимога є важливою умовою ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм, які визначають її якість. Тому узгодженість 

забороняючих кримінально-правових норм обумовлено необхідністю 

імплементації в національне кримінальне законодавство положень 

міжнародних договорів (конвенцій), згода на обов’язковість яких надана ВР 

України.  

Врахування в законотворчій діяльності принципів системного підходу 

(узгодженість з іншими кримінально-правовими нормами та нормативно-

правовими актами інших галузей права)  

Однією з умов забезпечення ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм є дотримання системного підходу при їх 

прийнятті. У випадку його недотримання можуть виникати суперечності не 

лише між нормами однієї галузі права, але й між нормами різних галузей. 

Внесення «точково», окремих забороняючих кримінально-правових норм, без 

дотримання системного підходу їх прийняття, може призвести до 

неможливості їх подальшої реалізації. 

Надзвичайно важливе значення дотримання принципу системного 

підходу набуває у зв’язку з тим, що чинний КК України містить значну 

кількість забороняючих кримінально-правових норм із бланкетними 

диспозиціями. Відтак, перед законодавцем стоїть завдання узгодженості 

забороняючих кримінально-правових норм, що приймаються з іншими 

кримінально-правовими нормами, більше того, з іншими законами та 

підзаконними нормативно-правовими актами.  
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Неврахування системного підходу у прийнятті забороняючих 

кримінально-правових норм може призвести до прийняття 

взаємосуперечливих норм, виконання однієї з яких прямо суперечить 

виконанню іншої, а відтак призводить до виникнення колізій між 

забороняючими кримінально-правовими нормами.  

Обґрунтування необхідності дотримання принципу системності 

наводить Л. В. Дорош.  

По-перше, системність виявляється у тому, що склад злочину –  

значно ширше поняття, ніж диспозиція статті Особливої частини КК, адже в 

ній зазначені лише специфічні ознаки, що характеризують відповідний склад 

злочину.  

По-друге, формування диспозиції статті відбувається не тільки 

шляхом використання статей Загальної частини, але й шляхом аналізу 

системи норм кримінального законодавства загалом.  

По-третє, розвиток законодавства про кримінальну відповідальність – 

це закономірний історичний процес, який характеризується не тільки 

оновленням, але й наступністю нормативної бази. [25, с. 32]. 

Розробка нормативних актів переважно за галузями законодавства 

потенційно містить небезпеку «оголення» стиків правового регулювання, 

втрати його системності, а отже, і ефективності в тих випадках, коли об’єкт 

впливу є за природою комплексним і, відповідно, вимагає якісно іншого 

підходу. Видається безспірним, що комплексні програми правового впливу 

(що виражаються або в одному комплексному нормативному акті, або в 

декількох актах) повинні розроблятися у всіх випадках, коли об’єкт впливу є 

системою різнорідних суспільних відносин, що не охоплюються однією 

галуззю права [31, с. 110-111]. 

Внаслідок безсистемності внесення змін до чинного КК України 

порушується системна відповідність як між кримінально-правовими 

нормами, так і нормами інших галузей права.  
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Хаотичне прийняття забороняючих кримінально-правових норм 

призводить до виникнення значних труднощів під час реалізації відповідних 

норм. Навпаки, врахування принципу системного підходу при прийнятті 

відповідних норм дозволяє уникати виникнення колізій, наявності прогалин 

та усунення інших недоліків. 

Стабільність забороняючої кримінально-правової норми  

Як вірно наголошують В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, 

стабільність (стійкість) законодавства — це властивість його системи, яка 

свідчить про доцільність у наступності тих концептуальних приписів 

законодавства, що довели свою ефективність протягом більш-менш 

тривалого часу їх застосування, яка відбиває його здатність протистояти 

дестабілізуючим, руйнівним впливам інших систем, зовнішнього 

середовища, змістом якої є регулювання суспільних відносин упродовж 

певного часу без внесення суттєвих (докорінних, сутнісних) змін. [168, с. 4]. 

В. В. Бабаніна підкреслює, що не можна вважати ефективним закон, 

який не є стабільним і зазнає надмірної кількості змін, а, відтак, зазнає 

трансформації і механізм кримінально-правової охорони [5, с. 197-198]. 

Під час розгляду питання про доцільність відміни, зміни або 

доповнення кримінального закону слід враховувати ту соціальну цінність, 

якою володіє сама собою стабільність кримінального закону. Законодавець, 

що турбується про справжню соціальну ефективність кримінального 

законодавства, не може не почуватися зв’язаним тим, що було викладено ним 

у попередньому законі, тим відбитком, який закон наклав на правосвідомість 

членів суспільства. Він не може не усвідомлювати, що факт відміни або 

зміни закону здійснює певний вплив на суспільну правосвідомість [193, 

с. 57]. 

Окрім того, варто погодитися з А. М. Яковлевим, що «відносна 

нерухомість, природна стабільність норм закону порівняно з безкінечним 

рядом ознак реального явища, що змінюється, – не лише неминуча, але й 



145 

 

необхідна. Це необхідно для дотримання законності, для забезпечення тієї 

міри справедливості, яка досягається шляхом застосування єдиних норм 

щодо достатньо різноманітних випадків, ситуацій, осіб» [193, с. 57]. 

Досягнення максимальної ефективності кримінально-правових 

приписів неможливе без забезпечення стабільності законодавства про 

кримінальну відповідальність, адже протилежне призводить до порушення 

його системних зв’язків, утруднює реалізацію принципів верховенства права, 

законності та справедливості й може обумовлювати низьку ефективність 

правового регулювання [168, с. 4]. 

Процедурна досконалість 

Однією з суттєвих проблем законотворчого процесу є відсутність його 

належного законодавчого врегулювання. На перший погляд, постає питання 

про те, що законотворчий процес не є предметом кримінального права. 

Однак аналіз забороняючих кримінально-правових норм, змін, що вносяться 

до чинного КК України, свідчить про те, що законодавці не вирішують 

нагальних проблем. 

Відтак, навіть розроблена за всіма правилами законодавчої техніки, 

досконала забороняюча кримінально-правова норма часто після всіх 

законотворчих процедур та експертиз не стає якіснішою, а навпаки – її якість 

стає гіршою. Тому важливою умовою якісної забороняючої кримінально-

правової норми є досконалість законотворчої процедури та її дотримання під 

час розроблення та прийняття відповідної норми. 

На сьогодні процес законотворення регулюють численні нормативно-

правові акти, більшість із яких мають підзаконний нормативно-правовий 

характер, а подеколи набувають форми методичних рекомендацій. Отож, 

відсутність нормативно закріплених правил і вимог до законопроектів є 

вкрай негативним фактором. 
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Умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм, 

що забезпечують дієвість механізму реалізації норм суб’єктами: 

Своєчасність і доступність інформації про зміст забороняючих 

кримінально-правових норм  

«Цілі правових норм можуть бути досягнуті лише в тому випадку, 

якщо зміст правових приписів надходить до адресатів» [111, с. 69]. 

Стаття 57 Конституції України гарантує кожному право знати свої 

права й обов’язки. Для цього закони та інші нормативно-правові акти мають 

бути доведені до відома населення [72].Тобто кримінально-правова заборона 

може запобігти вчиненню кримінального правопорушення, якщо вона буде 

відома суб’єктам реалізації забороняючих кримінально-правових норм. 

Попереджувальний вплив забороняючих кримінально-правових норм 

передбачений законодавцем як одне із завдань КК України. За характером 

впливу кримінально-правової заборони на громадян, на думку А. В. Наумова, 

все наше суспільство можна умовно поділити на три групи. «Одну 

становлять громадяни, поведінка яких взагалі не викликає необхідності 

встановлення кримінально-правової заборони. Вони не вчиняють злочинів 

через усвідомлення того, що злочини суперечать як суспільним, так і 

особистим інтересам. Другу групу становлять ті, для кого існування загрози 

покарання недостатньо. Незважаючи на наявність кримінально-правової 

заборони, вони вчиняють злочини. «Проміжну» групу становлять громадяни, 

які не вчиняють злочинів унаслідок страху перед кримінальним покаранням» 

[107, с. 16-17]. 

З приводу цієї умови ефективності забороняючої кримінально-

правової норми хочемо звернути увагу ще на таке: 

1) значення джерел інформації, з яких населення отримує відомості 

про чинну кримінально-правову заборону, протягом дії закону неминуче 

змінюється;  
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2) вплив різних типів інформаційних джерел на рівень правових знань 

населення не рівнозначна.  

Тому своєчасність і доступність інформації щодо змісту 

забороняючих кримінально-правових норм є, безумовно, важливою умовою 

для забезпечення попереджувального впливу на громадян з метою утримання 

їх від вчинення кримінального правопорушення під погрозою покарання, а 

отже й умовою ефективності забороняючої кримінально-правової норми.  

Відповідність забороняючої кримінально-правової норми потребам 

та інтересам громадян 

Кожна людина сприймає навколишнє середовище через призму своїх 

потреб та інтересів.  

Таким чином, між соціальною необхідністю та її вираженням у 

кримінальному законі стоїть історично сформована суспільна свідомість цієї 

епохи, що визначає характер, форми та ступінь точності правових 

відображень. Тому, на відміну від об’єктивних законів природи, норми права 

можуть бути «добрими» та «поганими», тобто адекватно відображати 

суспільну потребу або недостатньо відповідати цій потребі, досягати або не 

досягати поставлених законодавцем цілей [31, с. 73]. 

Тому вимоги забороняючих кримінально-правових норм, які 

відповідають переконанням осіб, мають більший шанс на їх дотримання. 

Важливим є проведення досліджень, наскільки відповідні забороняючі 

кримінально-правові норми відповідають потребам та інтересам громадян, і 

врахування цієї умови. 

Відповідність забороняючої кримінально-правової норми стану 

правосвідомості та моралі  

Під правосвідомістю розуміється сукупність поглядів, переконань, 

оцінок, уявлень про право та законність, властивих суспільству загалом, тому 

чи іншому класу, соціальній групі або конкретній особі [31, с. 131]. 
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Правосвідомість – один із регуляторів поведінки людей в юридично 

значущих ситуаціях [61, с. 55].  

Дія кримінального законодавства тим ефективніша, чим більше воно 

враховує соціально-психологічні категорії правової суспільної свідомості 

[193, с. 216].  

Забороняюча кримінально-правова норма, що відповідає уявленням 

громадян про справедливе та несправедливе, позитивно сприймається ними 

через призму властивих їм поглядів, діє ефективніше, ніж коли є наявними 

розбіжності між змістом забороняючої кримінально-правової норми та 

відповідними поглядами громадян. 

Високий рівень суспільної, групової та індивідуальної 

правосвідомості осіб, що реалізують правові приписи, належить до важливих 

умов, що забезпечують ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм. У сучасній літературі з питань правосвідомості виділяються три 

головні функції правосвідомості: пізнавальна, оціночна та регулятивна. 

Найбільш «доступним» елементом правосвідомості є знання правових 

приписів. Другий аспект правосвідомості – це відношення до норм права [31, 

с. 131-132]. 

На ефективність забороняючих кримінально-правових норм значний 

вплив має зв’язок забороняючих кримінально-правових норм із нормами 

моралі. Чим тісніший зв’язок між забороняючими кримінально-правовими 

нормами та неписаними нормами морального характеру, тим вищий ступінь 

їх успішності втілення в життя.  

І навпаки, недостатньо чітко виражений в кримінальному законі його 

зв’язок з сукупністю моральних позицій членів суспільства може певною 

мірою послабити соціальний ефект, не спричинити того психологічного 

(емоційного та інтелектуального) резонансу, який значно підвищує дієвість 

та реальну ефективність норми кримінального права [193, с. 55]. Якщо оцінка 
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правової норми не збігається з моральною оцінкою, то часто більш дієвими є 

моральні принципи та уявлення [31, с. 133].  

Невідворотність кримінальної відповідальності  

Ще Монтеск’є писав: «Вникніть у причини будь-якої розпущеності, і 

ви побачите, що вона відбувається від безкарності злочинів, а не від 

слабкості покарань» [102, с. 89].  

Головною умовою, що забезпечує ефективність застосування міри 

покарання, є не їх суворість, а невідворотність. Адже, як відомо, керує 

вольовою поведінкою особи та утримує від спокуси вчинити кримінальне 

правопорушення не стільки суворе покарання, скільки його невідворотність 

[35, с. 284]. Ми підтримуємо висловлену в XVIII столітті Ч. Беккаріа думку 

про те, що помірно жорстоке покарання, поєднане з його невідворотністю, 

створює більший стримуючий ефект, ніж страх перед більш жорстким, проте 

супроводжуваним надією на безкарність [9, с. 309].  

П. А. Фєфєлов правильно стверджує, що ефективність кримінально-

правових засобів боротьби зі злочинністю залежить переважно від того, 

наскільки в кожному випадку дотримуються принципи законності, гуманізму 

та демократизму, наскільки кримінальна відповідальність є справедливою та 

доцільною [178, с. 17]. 

Таким чином, невідворотність кримінальної відповідальності є 

важливою умовою забезпечення ефективності забороняючих кримінально-

правових норм. Тому, якщо кримінальне правопорушення для суспільства є 

завідомо безкарним, це вкрай негативно впливає на ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм. Жодні інші засоби компенсувати 

цю шкоду не зможуть, оскільки порушується повага до обов’язку 

дотримання суб’єктами кримінально-правової заборони, а відтак – утримання 

від вчинення кримінального правопорушення.   

Положення, що ніхто, вчинивши злочин, не може уникнути 

відповідальності, для ефективності покарання настільки ж важливе, як 
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положення, що ніхто не може бути покараний без вчинення діяння, прямо 

передбаченого кримінальним законом [31, с. 75]. 

Врахування громадської думки 

Важливість вивчення громадської думки в правовій сфері полягає, 

передусім, у тому, що це дозволяє: 1) встановити рівень солідарності 

населення з деякими оцінками, сформованими в межах правової ідеології і 

закріпленими у нормах права; 2) визначити межу згоди населення з 

окремими напрямами державної кримінальної політики; 3) виявити ступінь 

схожості-розбіжності між громадською думкою і позицією законодавця, що 

дозволяє удосконалювати систему норм кримінального права [151, с. 150]. 

У науковій літературі можна виокремити такі визначення поняття 

громадської думки. Зокрема, А. К. Уледов визначає її як оціночне судження 

великих і сталих груп людей із суспільно значущих питань соціального 

життя, що стосуються загальних інтересів [174, с. 31]. Р. А. Сафаров 

окреслює громадську думку як синтез суспільних суджень і волі і, вказуючи 

на співвідношення цих елементів, робить висновок про те, що судження-

міркування передує вольовому акту [157, с. 193].  

І. О. Рощина вказує, що громадську думку можна визначити як один із 

способів існування суспільної свідомості у вигляді оціночного судження, що 

виражає ставлення до подій, явищ суспільного життя і полягає у схваленні чи 

осуді останніх [150, с. 53]. 

Якщо громадська думка протистоїть застосовуваному за певне діяння 

покаранню, то якими б жорсткими не були покарання, вони не здатні 

протидіяти думці суспільства. Репресія сама собою, якою б жорсткою вона не 

була, не може бути ефективною, якщо вона суперечить громадській думці, 

вона навіть може досягти результату, протилежного цілям, які ставляться 

перед відповідною нормою [31, с. 78]. 

Так, варто наголосити, що врахування громадської думки є значущою 

умовою їх ефективності, однак потрібно визначати певні межі. Тому важливо 
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не лише слідувати громадській думці, а й формувати її. Необхідно за 

допомогою наявних правових засобів донести до громадськості, що 

визначена відповідною кримінально-правовою забороною кримінальна 

відповідальність є виправданою, що суспільство, громадськість сприймає 

вказані заходи як потрібні, виважені та справедливі.  

Отже, врахування умов ефективності забороняючих кримінально-

правових норм, без сумніву, є необхідним і для забезпечення якості 

забороняючих кримінально-правових норм, і для забезпечення дієвості  

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм. 

 

 

 

Висновки до до Розділу 3 

 

1. Якість забороняючих кримінально-правових норм розглядається як 

критерій оцінки потенційної ефективності норми. Встановлено, що під час 

формулюванні забороняючої кримінально-правової норми, законодавець 

опиняється перед проблемою переведення теоретичних положень та ознак 

певного явища у нормативно-оціночні твердження про поведінку суб’єкта.  

2. Якість забороняючої кримінально-правової норми становить собою 

відповідність норми певним вимогам, сукупність властивостей необхідних та 

достатніх для врегулювання відповідних суспільних відносин. 

Визначальними для належної якості забороняючої кримінально-

правової норми є властивості, що свідчать про досконалість змісту та форми 

забороняючої кримінально-правової норми, оскільки зміст відповідної 

забороняючої кримінально-правової норми об’єктивується у відповідному 

кримінально-правовому приписі. 

Досконалість змісту (внутрішня досконалість) забороняючої 

кримінально-правової норми визначається - дотриманням під час 
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формулюванні змісту норми правил щодо повноти, обґрунтованості, 

своєчасності: криміналізації (декриміналізації) та пеналізації (депеналізації). 

Досконалість форми (зовнішня досконалість) встановлюється.: 

дотриманням правил законодавчої техніки (правил формальної логіки; 

мовних правил) та принципу юридичної визначеності (чіткості, зрозумілості, 

передбачуваності). 

3. Дотримання та правильне використання всіх засобів і прийомів 

законодавчої техніки у процесі правотворчості та принципу юридичної 

визначеності є важливим для забезпечення якості, а відтак і ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, оскільки доступність, 

зрозумілість та передбачуваність забороняючих кримінально-правових норм, 

точність, визначеність, їх внутрішня узгодженість, висока якість 

законодавчої стилістики сприяють правильному розумінню та реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм. 

4. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм 

визначається не лише якістю норми, але й ефективним механізмом їх 

реалізації, оскільки втілення змісту забороняючої кримінально-правової 

норми у поведінці конкретної людини здійснюється саме через механізм їх 

реалізації. Завдяки механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм проявляються якісні властивості норми, і за умови належного його 

функціонування переходять у кількісні, тобто у належне впорядкування 

суспільних відносин. 

5. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм – це 

певна наукова абстракція, що дозволяє встановити типову, узагальнену 

модель відповідного механізму.  

6. Структурними елементами механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм є: правовий засіб (нормативна основа), об’єкт, 

суб’єкт і соціально-правовий зв'язок. 
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Первинним елементом механізму реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм та, відповідно, правовим засобом впливу на 

суспільні відносини  є наявність норми-заборони, котра набрала законної 

сили, що містить ту модель поведінки, від якої суб’єкту потрібно утриматися.  

Об’єктом впливу забороняючої кримінально-правової норми є 

поведінка особи (під час визначення юридичної ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм) і правосвідомість особи (під час визначення 

соціальної ефективності забороняючих кримінально-правових норм). 

Суб’єктами у механізмі реалізації забороняючих кримінально-

правових норм є всі особи: фізичні, осудні, що досягли віку, з якого вони 

підлягають кримінальній відповідальності, які утримуються від вчинення 

кримінального правопорушення внаслідок наявності забороняючої 

кримінально-правової норми з однієї сторони, і держава, яка повинна 

гарантувати не застосовувати покарання щодо особи за невчинення нею 

кримінального правопорушення. 

Реалізація змісту забороняючих кримінально-правових норм в 

реальний зміст суспільних відносин демонструє наявність соціально 

значимого зв’язку забороняючих кримінально-правових норм, у яких 

міститься нормативна воля держави в особі уповноважених органів для 

врегулювання суспільних відносин з поведінкою окремих суб’єктів. 

Характер цього зв’язку визначається соціальним середовищем, а також 

певною сукупністю умов, які оточують суб’єкта та здійснюють вплив на його 

свідомість та волю, а відтак визначають його поведінку (правомірну чи 

кримінально-протиправну).  

7. У механізмі реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

можна вирізнити два найважливіші аспекти: перший – попереджувальна дія 

забороняючої кримінально-правової норми, що визначається її якісними 

властивостями, тобто здатністю досягнути безпосередньої мети – утримання 

особи від вчинення кримінального правопорушення; другий – 
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інтелектуальною та вольовою діяльністю конкретної особи, яка визначає, 

котрий шлях обрати – правомірної чи кримінально протиправної поведінки.  

8. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм – це 

процес здійснення суб’єктами прав та виконання обов’язків, визначених 

забороняючими кримінально-правовими нормами, що виражається у 

правомірній усвідомленій вольовій поведінці осіб, які можуть підлягати 

кримінальній відповідальності і має своїм результатом дотримання ними 

забороняючих кримінально-правових норм. 

9. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

залежить не тільки від якості кримінально-правової норми, але й від 

сукупності умов, які здійснюють вплив на реалізацію, а відтак і визначають 

їх ефективність. Важливим є максимальне врахування всіх умов, що 

впливають на свідомість і волю суб’єкта та визначають його поведінку 

(правомірну чи кримінально протиправну), перешкоджають або сприяють 

реалізації забороняючих кримінально-правових норм. 

10. Для забезпечення ефективності забороняючих кримінально-

правових норм ключове значення має виявлення та врахування умов, що 

впливають на їх ефективність.  

Виокремлено та проаналізовано умови ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм. Умови ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм запропоновано поділяти на умови ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, що забезпечують їх якість, та 

умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм, що 

забезпечують дієвість механізму реалізації норм суб’єктами. 

11. До основних умов ефективності забороняючих кримінально-

правових норм, що забезпечують їх якість належать: 1) соціальна 

обумовленість забороняючої кримінально-правової норми; 2) відповідність 

забороняючої кримінально-правової норми: а) об’єктивним закономірностям 

розвитку суспільства, б) Конституції України, в) чинним міжнародно-
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правовим договорам, ратифікованих ВР України, 3) врахування у 

законотворчій діяльності принципів системного підходу; 4) стабільність 

забороняючої кримінально-правової норми; 5) процедурна досконалість.  

Основними умовами ефективності забороняючих кримінально-

правових норм, що забезпечують дієвість механізму реалізації норм 

суб’єктами є: 1) своєчасність та доступність інформації про зміст 

забороняючої кримінально-правової норми; 2) відповідність забороняючої 

кримінально-правової норми: а) потребам та інтересам громадян; б) стану 

правосвідомості та моралі; 3) невідворотність кримінальної відповідальності; 

4) врахування громадської думки.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання, що втілилось у комплексному 

дослідженні ефективності забороняючих кримінально-правових норм, 

завдяки чому сформульовано низку висновків, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. 

1. Визначено та обґрунтовано межі проведення дослідження 

ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Оцінка ефективності 

забороняючих кримінально-равових норм повинна мати комплексний характер, 

таке дослідження необхідно проводити починаючи зі створення забороняючої 

кримінально-правової норми до моменту вчинення кримінального 

правопорушення. З моменту вчинення кримінального правопорушення 

здійснюється оцінка ефективності діяльності щодо застосування забороняючих 

кримінально-правових норм, яка встановлюється за іншими критеріями, ніж 

ефективність норм.  

Інші підходи до розуміння меж дослідження ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм включають у ефективність власне 

забороняючої кримінально-правової норми ще й інші чинники (зокрема, 

професійні якості правозастосовувача, наявність чи відсутність належного 

матеріально-технічного забезпечення уповноважених державою органів, 

взаємосуперечливий розподіл функцій та повноважень між відповідними 

судами й органами досудового розслідування), які не є показниками 

ефективності чи неефективності забороняючої кримінально-правової норми.  

Крім цього, включення у поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм ще й ефективності діяльності щодо їх 

застосування призводить не лише до ускладнення оцінки ефективності 

вказаної норми, а й до труднощів у виокремленні власне ефективності 

забороняючої кримінально-правової норми. Адже весь процес застосування 



157 

 

забороняючої кримінально-правової норми, з моменту внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань і до моменту набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду, відбувається у межах та в порядку, визначеному Кримінальним 

процесуальним кодексом України, що також суттєво впливає на 

ефективність. Тому ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм та ефективність діяльності з їх застосування потрібно розмежовувати. 

2. Пропозиції щодо розроблення універсального визначення 

ефективності правових норм можна реалізувати дещо умовно, оскільки 

специфіка кожної галузі права змушує вносити відповідні корективи. 

Методологічною основою для оцінки ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм слугує телеологічний (цільовий) підхід до 

розуміння ефективності норм, згідно з яким оцінка ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм полягає у встановленні досягнення 

поставлених при прийнятті забороняючої кримінально-правової норми цілей. 

Завданням і безпосередньою метою забороняючої кримінально-правової 

норми є охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-

протиправних посягань та запобігання вчиненню кримінальних 

правопорушень. Вказана мета досягається завдяки реалізації забороняючої 

кримінально-правової норми шляхом дотримання кримінально-правових 

заборон, тобто утримання відповідних суб’єктів від вчинення кримінальних 

правопорушень.  

3. Обґрунтовано, що ефективність забороняючих кримінально-

правових норм повинна досліджуватися комплексно, у єдності якісної та 

кількісної оцінки ефективності забороняючої кримінально-правової норми. 

Якісна (змістовна) оцінка ефективності забороняючих кримінально-

правових норм здійснюється за критеріями досконалості забороняючої 

кримінально-правової норми щодо змісту та форми, які визначають якість 
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забороняючої кримінально-правової норми і становлять її потенційну 

ефективність. 

Кількісна оцінка визначає реальну ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм, що проявляється у процесі їх реалізації, 

оскільки втілення змісту забороняючої кримінально-правової норми у 

поведінці суб’єктів відбувається за допомогою механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм.  

4. Визначено співвідношення поняття ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм з такими поняттями, як «економічність», 

«корисність», «оптимальність», «соціальна цінність», «істинність» та 

«якість» забороняючих кримінально-правових норм, що сприяло 

обґрунтуванню перелічених понять як неототожнюваних. 

Ефективність забороняючих кримінально-правових норм та інші 

поняття, як-от: «економічність», корисність», «оптимальність», «соціальна 

цінність», «істинність», «якість» – становлять самостійні, відмінні 

характеристики забороняючих кримінально-правових норм та позначують 

різні властивості забороняючих кримінально-правових норм. Тому потрібно 

розмежовувати ефективність забороняючих кримінально-правових норм і 

суміжні поняття («економічність», «корисність», «оптимальність», 

«соціальна цінність», «істинність», «якість»), оскільки вони різняться за 

змістом, правовою природою, показниками, кожне з них має своє самостійне 

значення.  

5. Обґрунтовано, що поділ ефективності забороняючих кримінально-

правових норм на види, які становлять інтерес для науки та правозастосування, є 

поділ на потенційну і реальну ефективність забороняючих кримінально-правових 

норм.  

Дослідження потенційної ефективності забороняючих кримінально-

правових норм дає змогу ще до набрання нормою чинності визначити її 

потенційний вплив на суспільні відносини. Під реальною ефективністю 
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забороняючих кримінально-правових норм потрібно розуміти дієвість 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм, завдяки 

якому якісні властивості забороняючої кримінально-правової норми 

проявляються у поведінці суб’єктів реалізації норми та переходять у кількісні 

показники, впорядковуючи суспільні відносини.  

Поділ ефективності забороняючих кримінально-правових норм на 

ефективність у широкому й вузькому розумінні є недоцільним. Ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм у широкому розумінні охоплює 

різнопорядкові категорії: ефективність забороняючої кримінально-правової 

норми, ефективність правозастосовної діяльності, правосвідомість та 

соціальну цінність норми. Розуміння ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм у вузькому значенні зводиться до оцінки якості 

забороняючої кримінально-правової норми без урахування фактичного 

результату реалізації забороняючої кримінально-правової норми. Зрештою, 

ефективність забороняючої кримінально-правової норми – це характеристика 

її реалізації з урахуванням якісних характеристик норми.  

6. Якість забороняючих кримінально-правових норм потрібно 

розглядати в єдності та взаємозв’язку питань змісту і форми забороняючої 

кримінально-правової норми, як систему змістових положень і формальних 

приписів, оскільки зміст забороняючої кримінально-правової норми 

об’єктивується у кримінально-правовому приписі та у сукупності (змісту й 

форми) визначає якість забороняючої кримінально-правової норми. 

Оцінку якості забороняючих кримінально-правових норм належить 

проводити за такими критеріями: 1) внутрішня досконалість – сукупність 

властивостей забороняючої кримінально-правової норми, які характеризують 

її зміст; критеріями визначення внутрішньої досконалості забороняючих 

кримінально-правових норм є дотриманням у ході формулювання змісту 

норми правил щодо повноти, обґрунтованості, своєчасності: а) криміналізації 

(декриміналізації); б) пеналізації (депеналізації); 2) зовнішня досконалість – 
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сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, які 

характеризують її форму (виражається у кримінально-правовому приписі). 

Зовнішня досконалість забороняючих кримінально-правових норм 

визначається за критерієм дотримання правил законодавчої техніки 

(формальної логіки; мовних правил) та принципу юридичної визначеності 

(чіткості, зрозумілості, передбачуваності). 

Важливими цілями законодавчої техніки для забезпечення якості 

забороняючих кримінально-правових норм є такі: 1) точне відображення 

відповідного явища об’єктивної дійсності, що надасть можливість адекватно 

регулювати суспільні відносини, своєчасно реагувати на нові форми 

відповідних суспільно небезпечних діянь, тобто стосується формулювань 

відповідної забороняючої кримінально-правової норми; вказана мета 

забезпечується дотриманням правил формальної логіки, граматичних і 

мовних правил; 2) формулювання мають бути чіткими, точними, 

доступними, зрозумілими, передбачуваними, тобто відповідати принципу 

юридичної визначеності, з урахуванням адресатів забороняючих 

кримінально-правових норм, орієнтацією на них. 

З’ясовано, що якість забороняючої кримінально-правової норми – це 

сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, 

необхідних і достатніх для забезпечення ефективного врегулювання 

охоронюваних цією нормою суспільних відносин, що свідчить про досконалість 

її змісту та форми. 

7. Описання відповідного процесу реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм має важливе: а) теоретичне значення, оскільки 

дає можливість врахування під час конструювання забороняючих 

кримінально-правових норм усіх умов, необхідних для ефективної їх 

реалізації; б) практичне значення, позаяк механізм реалізації забороняючих 

кримінально-правових норм потрібен для втілення у діяннях суб’єктів вимог 
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забороняючих кримінально-правових норм, здійснення суб’єктами своїх прав 

та обов’язків. 

Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

вважається невід’ємною частиною (тобто входить у систему) механізму 

кримінально-правового регулювання, тому ефективність механізму реалізації 

забороняючих кримінально-правових норм залежить від ефективності 

механізму кримінально-правового регулювання.  

Природа механізму реалізації забороняючих кримінально-правових 

норм багатоаспектна. Забороняюча кримінально-правова норма може мати 

різний вплив на суспільні відносини, зокрема соціальний, проте провідну 

роль відіграє юридичний вплив забороняючої кримінально-правової норми 

та, відповідно, його механізм впливу на поведінку суб’єкта, завданням якого 

є забезпечення дієвості відповідного юридичного засобу – забороняючої 

кримінально-правової норми.  

У механізмі реалізації забороняючих кримінально-правових норм 

потрібно виділяти два найважливіші аспекти: перший – попереджувальна дія 

забороняючої кримінально-правової норми, що визначається її якісними 

властивостями; другий – інтелектуальна та вольова діяльність конкретного 

суб’єкта, котрий визначає, який шлях правомірної чи кримінально-

протиправної поведінки обрати для себе.  

Виокремлено три стадії, які впливають на забезпечення ефективності 

механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм: 

1) виявлення та актуалізація проблематики кримінально-правових заборон і 

відповідальності за їх порушення; 2) формалізація суспільно небезпечної 

поведінки (належне моделювання у забороняючій кримінально-правовій 

нормі кримінально-протиправної поведінки суб’єкта); 3) дотримання 

забороняючої кримінально-правової норми (з моменту набрання чинності 

забороняючою кримінально-правовою нормою вона починає діяти та може 

бути реалізована відповідними суб’єктами до втрати нормою чинності або 
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допоки особа не порушить відповідну кримінально-правову заборону і 

вчинить кримінальне правопорушення).  

8. Для забезпечення ефективності забороняючих кримінально-

правових норм важливе значення має виявлення та врахування умов, що 

впливають на їхню ефективність. Умови ефективності забороняючих 

кримінально-правових норм запропоновано поділяти на умови ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм, що забезпечують їхню якість, та 

умови ефективності забороняючих кримінально-правових норм, що 

забезпечують дієвість механізму реалізації норм суб’єктами. Врахування цих 

умов сприяє активному прояву ефективності забороняючих кримінально-

правових норм і перетворенню закладених у них можливостей у реальну 

дійсність, а неврахування, навпаки, знижує ефективність забороняючих 

кримінально-правових норм. 

9. Перспективними напрямами подальших досліджень за тематикою 

дисертації є розробка альтернативних методик оцінки ефективності 

забороняючих кримінально-правових норм та алгоритму проведення 

експертизи якості забороняючих кримінально-правових норм, вироблення 

пропозицій щодо вдосконалення забороняючих кримінально-правових норм. 
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