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Сучасна злочинність в Україні ха
рактеризується розгалуженим детермі-
наційним комплексом. Його досліджен
ню у вітчизняній науці кримінології 
приділяється чимала увага. Однак нор
мативно-правовий аспект криміно
генної детермінації й досі залишається 
недостатньо розробленим. Сьогодні 
правотворчу сферу управлінської 
діяльності не забезпечено всебічним 
науковим супроводом. Практично поза 
увагою відповідних владних суб’єктів 
залишається питання кримінологіч
ної ефективності нормативно-право
вого акта. Така ситуація обумовлює 
наявність у системі права численних 
нормативно-правових актів, які мі
стять у собі конфліктогенні положен
ня, інші хиби криміногенного харак
теру, створюють умови для зловжи
вання правом.Тому актуальним і перс
пективним напрямком протидії зло
чинності нам видається запроваджен
ня до національної кримінологічної 
практики інституту кримінологічної екс-

пертизи нормативно-правових актів та 
їхніх проектів. Остання може розумі
тись як спеціальне, здійснюване на основі 
науково обґрунтованої методики кри
мінологічне дослідження нормативно-
правових актів та їхніх проектів, спря
моване на виявлення, усунення або мі
німізацію впливу таких їхніх положень, 
що детермінують або ж можуть детер
мінувати злочинність чи блокують 
дію антикримінальних заходів (засобів). 
Практичне втілення зазначеної екс
пертизи у практику протидії злочинно
сті залежить від того, наскільки швидко 
та продумано будуть розроблені, насам
перед, її науково-методичні засади. 

Отже, метою цієї статті є визна
чення комплексу теоретичних поло
жень щодо оптимальних способів про
вадження кримінологічної експерти
зи нормативно-правових актів і їхніх 
проектів. 

Визначення науково-методичних 
засад кримінологічної експертизи норма
тивно-правових актів та їхніх проектів 
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залежить від її процесуальних харак
теристик, а також від предмета дослі
дження. За своєю процедурною приро
дою кримінологічна експертиза норма
тивно-правових актів та їхніх проектів 
є кримінологічним дослідженням, 
враховуючи змістовні аспекти якого, 
А. П. Закалюк уважав за доцільне в її 
методиці вирізнити шість основних 
операцій: 1) операція відбору та підго-
тови експертів до проведення експер
тизи; 2) операція щодо навчання екс
пертів навичок експертного оцінювання; 
3) операція з моделювання та оціню
вання кримінологічної інформації; 
4) операція з оцінювання впливу об’єкта 
експертизи на кримінологічні чинники; 
5) операції з агрегування індивідуаль
них експертних оцінок у групову оцін
ку впливу правової норми та об’єкта 
експертизи в цілому на кримінологіч
ні чинники; 6) операція з підготови 
експертного висновку [1, с. 203–232]. 

Не заперечуючи викладеної А. П. За-
калюком логіки диференціації проце
су експертно-кримінологічного дослі
дження проектів нормативно-право
вих актів, зазначмо, що більш ефек
тивним у методичному аспекті нам 
видається оперування виробленою 
експертологією тричленною структу
рою організації та проведення експер
тиз, яка містить у собі підготовчий, 
робочий (основний) і підсумковий ета
пи. Такий підхід, по-перше, є логічно 
обґрунтованим, дозволяє охопити всі 
методично значущі процедури і, по-
друге, перевірений практикою числен
них видів експертиз (від судових до 
технічних). Така позиція знайшла ви
знання в наукових колах білоруських 
і деяких вітчизняних кримінологів 
(М. О. Барановський, О. В. Бажанов, 
А. О. Бодак, С. В. Задиран, В. М. По
пович, В. В. Хомич та ін.), а також 
нормативне закріплення у Методич
них рекомендаціях щодо проведення 
кримінологічної експертизи проектів 
законів, затверджених наказом Гене
рального прокурора Республіки Біло
русь від 17.09.2007 р. № 35 [2], на під-

ставі яких уже більше трьох років у 
Білорусі успішно проводиться кримі
нологічна експертиза і цей досвід 
заслуговує на увагу. 

Співвідносячи зазначену тричленну 
структуру із загальною змістовною 
побудовою кримінологічного дослі-
дження,дослідженою у працях А.Ф.Зе-
лінського, О. М. Джужи, В. В. Голі-
ни, І. М. Даньшина, Д. А. Шестакова, 
В. Д. Малкова, В. В. Лунєєва, В. М. Куд-
рявцева та ряду інших науковців, мож
на виявити, що підготовчий етап кри
мінологічної експертизи нормативно-
правових актів та їхніх проектів по
чинається після прийняття рішення про 
проведення експертизи і видання відпо
відного акта компетентним органом 
державної влади.На цьому етапі мають 
з’ясовуватися: об’єкт експертизи, пред
мет її дослідження, визначатися склад 
робочої групи, відбуватися розроблен
ня програми експертного дослідження, 
визначатися джерела інформації, спосо
би її збирання, необхідність матері
ально-технічного оснащення, вартість 
робіт;а також можливо,на нашу думку, 
об’єднати і вирізнені А. П. Закалю-
ком І та ІІ операції. 

Робочий (основний) етап криміно
логічної експертизи нормативно-пра
вових актів та їхніх проектів має склада
тися зі: а) збирання та аналізу інформації, 
яка як безпосередньо, так і опосеред
ковано (але належно) стосується об’єк
та дослідження: стан урегульованості 
суспільних відносин, інтенсивність і 
напрямок конкретної соціодинаміки, 
стан злочинності, пов’язаної з досліджу
ваною сферою відносин тощо (спектр 
методів збирання інформації най-
ширший – від статистичних до спе
ціально-кримінологічних); б) криміно
логічного прогнозування, яке полягає 
у проектуванні на соціальну площину 
криміногенно значущого аспекту розвит
ку суспільних відносин без урахування 
дії відповідного нормативно-правово
го акта (або ж без внесення змін у 
останній), а також у відповідному проек
туванні з урахуванням дії правових 
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норм зазначеного нормативно-правого 
акта. На цьому етапі можливо, на нашу 
думку, об’єднати вирізнені А. П. Зака-
люком ІІІ та ІV операції. 

Підсумковий етап має полягати в 
наданні науково обґрунтованих кон
кретних висновків стосовно наявності 
чи відсутності кримінологічно неефек
тивних норм права у нормативно-
правовому акті чи його проекті та 
викладенні відповідних пропозицій 
щодо їх усунення. На цьому етапі мож
ливо об’єднати виділені А. П. Закалю-
ком V та VІ операції. 

Другим базовим компонентом нау
ково-методичних засад кримінологіч
ної експертизи нормативно-правових 
актів та їхніх проектів є визначення 
предметно обумовлених змістовних її 
характеристик. Щодо цього слід зазна
чити, що кримінологічна експертиза 
нормативно-правових актів та їхніх 
проектів, будучи складовою системи 
кримінологічного знання, обумовлює 
свою увагу до широкого спектра соці
ально-правових реалій як до предмета 
дослідження. Весь цей спектр умовно 
можна скомпонувати за трьома напрям
ками: а) елементи правової системи; 
б) соціальні практики; в) злочинність 
як особливий вид взаємодії системи 
права і соціальних практик. 

Елементи правової системи, що є 
предметом експерто-кримінологічного 
дослідження, умовно можна переділи
ти на два блоки: динамічні та статичні. 
Для правових систем країн, що вхо
дять до складу романо-германської 
правової сім’ї, характерні такі дина
мічні компоненти, як правовідносини, 
правотворчість, правореалізація, юри
дична практика. Що ж до статичних ком
понентів, то вони характеризуються 
тим, що відображають головні напря
ми, ідеї, тенденції змін, метою яких є 
збереження стабільності соціального 
цілого. До них зазвичай відносять такі: 
а) нормативну складову правової сис
теми; б) організаційний компонент 
(сукупність правових установ); в) ідео
логічний компонент - правову доктри-
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ну як сукупність поглядів, уявлень та 
ідей про право і притаманні йому вла
стивості [3, с. 60]. 

Що стосується соціальних практик, 
то зазначмо, що в контексті предмета 
кримінологічної експертизи вони мають 
розумітися не в межах «соціального 
статусу», як це пропонувалося заснов
ником соціології права М. Вебером 
[4, с. 26], і не в межах «соціального 
простору», як це розуміється францу
зьким соціологом П. Бурдьє [5, с. 152– 
161]. Ми вважаємо більш дотичною 
позицію представника британської 
соціологічної школи Е. Гідденса, на 
думку якого соціальні практики є пев
ними етичними, культурними звични
ми типами поведінки, орієнтирами, 
що знаходять застосування в житті 
соціуму і формують певні «життєві 
політики» [6, с. 115]. До них можна від
нести різного роду діяльність владних 
суб’єктів, представників громадсько
сті, засобів масової інформації, інно
ваційні процеси в соціокультурній, 
економічній, духовній сферах, форми 
реагування соціуму на збільшення 
обсягів та інтенсивності транснаціо
нальних потоків капіталу, інформації, 
людських ресурсів; реакції на поши
рення стандартів споживання і світо
сприйняття у світлі глобалізаційних 
процесів; компенсаторні соціальні ме
ханізми на неадекватні правові норми. 

При цьому важливим є усвідом
лення того, що зазначені компоненти 
правової системи та соціальні практи
ки є предметом кримінологічної екс
пертизи нормативно-правових актів 
лише настільки, наскільки вони у 
своїй взаємодії здатні впливати на 
злочинність. Зазначений вплив зда
тен знаходити свій вияв в існуван
ні нормативно-правових факторів 
злочинності – положень нормативно-
правових актів, які детермінують чи 
здатні детермінувати вчинення злочинів 
або ж блокують дію антикриміналь-
них заходів, що вживаються суспіль
ством і державою. Останні можуть мати 
двояке джерело походження залеж-
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но від особливостей дії динамічних 
і статичних компонентів правової сис
теми. Відповідно до цього доцільно 
вирізняти соціально-динамічний та 
статичний типи нормативно-правової 
детермінації злочинності. Перший обу
мовлено недоліками соціально-право
вих форм взаємодії та в цілому неаде
кватності правового регулювання со
ціальним запитам, потребам. Другий 
тип базується на юридико-догматич-
них властивостях нормативно-право
вого акта, через що в конструюванні 
норм права (наявність логічних помилок, 
колізій, невизначеності понять тощо) 
здатні обумовлювати можливості кри
мінальних зловживань. 

На підставі викладеного вважаємо 
за доцільне вирізняти два типи екс
пертно-кримінологічних досліджень: 
соціально-динамічне та юридико-дог-
матичне. Обидва типи досліджень мають 
провадитись одночасно різними гру
пами експертів у межах однієї кримі
нологічної експертизи. 

У проведенні соціально-динаміч
ного експертно-кримінологічного до
слідження робота експертів має бути 
спрямована на встановлення таких об
ставин, що можуть свідчити про кри
мінологічну неефективність окремих 
нормативних положень чи норматив
но-правового акта в цілому. 

1. Відставання норм права від реаль
них суспільних потреб, неадекватне їх 
випередження чи інша невідповід
ність правової регламентації. 

2. Соціальна збитковість регулю
вання правовідносин, коли негативні 
наслідки і соціальні витрати перевищу
ють позитивні соціальні результати. 

3. Привнесення до соціального жит
тя елементів конфліктності інтересів 
і поведінки різних соціальних груп. 

4. Наявність правових передумов 
для формування колізій правових ін
тересів у кореспондуючих суб’єктів 
правовідносин. 

5. Невідповідність норм права сис
темі загальноприйнятих більшістю 
населення життєвих цінностей, куль-

турних традицій, а також соціальним 
очікуванням населення, стереотипам 
законослухняної поведінки. 

6. Надлишковість публічно-право
вих форм і методів регулювання су
спільних відносин, що невиправдано 
обмежують свободу соціально-еконо
мічної діяльності, можуть призвести 
до дестабілізації правопорядку. 

7. Невідповідність способів (типів) 
правового регулювання (дозвільний, 
зобов’язальний, заборонний; диспози
тивний, імперативний) сфері та пред
мету правового регулювання, його цілям, 
принципам, а також вимогам право
порядку та законності. 

8. Необґрунтована комерціаліза
ція обігу суспільних благ. 

9. Фінансово-економічна, організа
ційно-управлінська, наукова, кадрова 
та інша незабезпеченість практичної 
реалізації положень нормативно-пра
вого акта чи його проекту. 

Зазначені риси нормативно-право
вих актів по суті є критеріями їхньої 
криміногенності та свідчать про наяв
ність детермінації динамічного типу. 

У проведенні юридико-догматич-
ного експертно-кримінологічного дослі
дження робота експертів спрямовується 
на виявлення таких вад нормативно-
правового характеру. 

1. Невизначеність об’єктно-предмет
ного та суб’єктного складу правовід
носин, умов і підстав їх виникнення, 
зміни чи припинення: а) порушення 
принципу справедливості та прозоро
сті суб’єктного складу правовідносин; 
б) у відповідних випадках – відсутність 
особистісних, професійних, освітніх чи 
економічних вимог, що пред’являють
ся до учасників правовідносин; в) від
сутність вимог щодо отримання спе
ціальних дозволів (ліцензій) для здій
снення окремих видів діяльності, які 
можуть спричинити шкоду приват
ним, суспільним чи державним інтере
сам, а також відсутність порядку та умов 
здійснення ліцензійних видів діяльно
сті; г) відсутність необхідних заборон 
чи обмежень для учасників правовід-
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носин; д) завищені вимоги до особи, 
що пред’являються до неї як умова 
реалізації її прав або виконання обо
в’язків; е) відсутність або недостатньо 
чіткий ёопис підстав чи умов виник
нення, зміни чи припинення правовід
носин (наявність оцінних (або нечітко 
визначених) понять і словосполучень, 
що виступають як підстави чи умови 
виникнення, зміни чи припинення 
правовідносин). 

2. Невизначеність і розбалансова-
ність інтересів суб’єктів правовідносин, 
їхніх прав та обов’язків: а) порушен
ня балансу прав, законних інтересів та 
обов’язків учасників правовідносин; 
відсутність кореспондування праву 
громадянина чи юридичної особи обо
в’язку державного органу; б) створен
ня умов для зловживання пільговими 
правовими режимами чи компенса
ційними схемами; в) створення перед
умов для монополізації способів здій
снення суб’єктивних прав і свобод, 
окремих видів діяльності, ринку това
рів і послуг; г) дублювання функцій і 
повноважень державних органів і 
посадових осіб; д) невизначеність під
став та умов прийняття рішень або 
вчинення дій державними органами 
чи службовими особами або наділен
ня їх надмірними дискреційними пов
новаженнями; е) невиправдано широ
ке надання реєстраційних, дозвільних, 
контрольних та юрисдикційних нор-
мотворчих повноважень державним 
органам і службовим особам за фор
мулою «мають право». 

3. Недоліки в механізмі реалізації 
нормативно-правового акта: а) невизна
ченість порядку реалізації суб’єктив
них прав чи виконання юридичних обо
в’язків; б) незабезпеченість нормативно-
правового акта (чи окремих його норм) 
адміністративними процедурами - нор
мативно встановленим порядком і стро
ками виконання обов’язків державних 
органів, службових, юридичних і фізич
них осіб; в) відсутність способів приму
сового виконання нормативних поло
жень, відновлення й захисту порушених 
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прав і законних інтересів; г) відсутність 
нормативно закріплених засад здійснен
ня контролю (зокрема системи звітності) 
за державними органами, службовими 
особами та громадянами; д) відсутність 
порядку здійснення повноважень конт
рольними державними органами і 
службовими особами; е) надмірна об
тяженість контрольних процедур для 
підконтрольних осіб; ж) відсутність 
конкурсних (аукціонних) процедур в 
отриманні та реалізації матеріальних 
цінностей. 

4. Недоліки, пов’язані з установ
ленням юридичної відповідальності, 
порядку її реалізації: а) відсутність 
відповідальності за суттєві порушен
ня вимог нормативно-правового акта 
чи його проекту; б) конкуренція типів 
і видів юридичної відповідальності 
(збіг юридичних ознак правопору
шень у нормативно-правовому акті 
чи його проекті, що піддається екс
пертизі з ознаками правопорушень, 
передбачених в інших галузях права); 
в) неконкретизований чи обмежений 
опис ознак складу правопорушення; 
г) невідповідність видів і розміру 
стягнень чи покарання (в межах юри
дичної відповідальності) характеру і 
ступеню суспільної шкідливості (небез
печності) правопорушення; д) наяв
ність необґрунтованих юрисдикцій-
них імунітетів, що унеможливлюють 
притягнення до юридичної відпові
дальності; е) невизначеність чи недо
ліки у визначеності (необґрунтова-
не застосування оцінних або нечітко 
визначених понять) підстав чи умов 
для звільнення від юридичної відпові
дальності або її пом’якшення; є) відсут
ність у державних органів чи службо
вих осіб достатніх повноважень (або ж 
їх дублювання) для вжиття заходів 
юридичної відповідальності; ж) відсут
ність механізму вжиття заходів юри
дичної відповідальності. 

5. Недоліки формально-логічного, 
лінгвістичного та юридико-технічного 
конструювання норм права: а) наявність 
логічних помилок у конструюванні норм 
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права (наприклад, підміна поняття, 
тези тощо), що призводить до неодно
значності можливостей їх застосування; 
б) суперечливість (колізійність) змісту 
кількох норм права, що також ство
рює можливості ситуативного мані
пулювання у процесі їх застосування; 
в) невиправдано велика кількість від
сильних чи бланкетних норм права, 
що фактично надають органам дер
жавної виконавчої влади право відом
чої правотворчості і право самостійно 
встановлювати правила поведінки; 
г) відсутність у нормативно-правовому 
акті заохочувальних норм, що стиму
люють законослухняну поведінку; 
д) невиправдане використання в тексті 
норми права оцінних і нечітко визначе
них понять типу «в разі необхідності», 
«вжити всіх можливих заходів», «всебіч
но сприяти», «докладати зусиль» тощо. 

Виявлення вказаних положень 
свідчить про наявність криміногенної 
детермінації статичного типу. А ще 
слід звернути увагу, що досить часто 
в основу відповідного критерію 
покладено оцінну категорію на зра
зок «надмірно», «невиправдано» і т. д. 
Їх використання обумовлено індивіду
альним характером кожного норма
тивно-правового акта чи його проек
ту (своєрідністю його предмета, мето
дів, соціальних сфер взаємодії тощо), 
а тому має вирішуватись експертом у 
кожному випадку окремо. 

Актуальним також видається питан
ня щодо конкретних методів, які мають 
застосовуватись у різних типах експерт
но-кримінологічного дослідження. 

Проведене нами дослідження пока
зало, що в соціально-динамічному екс
пертно-кримінологічному досліджен
ні для збирання та аналізу інформації 
доцільно застосовувати системний, 
структурно-функціональний, порів
няльно-правовий, історико-правовий 
методи, а також методи правового і 
кримінологічного моделювання, екс
пертних оцінок, опитування, узагаль
нення статистичних даних і правоза-
стосовної практики. Крім того, вважаємо, 

що ефективним також буде застосу
вання кримінологічного експерименту 
дії нормативно-правового акта. Хоча 
з цього приводу думки вчених розхо
дяться. Так, О. Ньюмен, Дж. Коен і 
М. Фелcон вказують на неможливість 
експериментування у кримінології, 
адже для перевірки дослідницьких 
теорій і припущень абсолютно не
можливим у моральній площині є 
перетворення людини на злочинця. 
З ними не погоджуються М.Готтфред-
сон та Т. Герші, які, опонуючи зазначе
ним науковцям, вказують: «Цей ви
сновок плутає поняття злочину та зло
чинності… такі експерименти (науково 
обґрунтовані та індивідуально не ви
значені) не потребують ідентифікації 
«злочинців» і конкретних жертв. 
Вони припускають зміну в усталено
му, буденному ході життя й тому є 
етично нейтральними» [7, с. 242–243]. 
Це твердження,на наше переконання, 
є цілком справедливим. Окрім того, 
кожний щойно прийнятий і такий, 
що набув чинності, нормативно-право
вий акт фактично є експерименталь
ним, адже в будь-якому випадку зазда
легідь достовірно невідомі соціальні 
(зокрема кримінологічні) наслідки 
його дії. Тому вважаємо, що законо
давчий експеримент, як інструмент ви
явлення зворотного зв’язку між населен
ням і нормою позитивного права, має 
стати обов’язковим елементом кримі
нологічної практики. Його реальне 
функціонування дозволить вчасно ви
являти нормативно-правові детермінан
ти злочинності та зводити їх негатив
ний вплив до мінімуму. 

У межах юридико-догматичного 
дослідження вважаємо за доцільне ви
користовувати такі методи: системний, 
формально-юридичний, структурно-
функціональний, метод експертних оці
нок, порівняльно-правового аналізу, деякі 
методи формальної логіки. 

Викладені положення мають здебіль
шого концептуальний характер і, споді
ваємося, сприятимуть активізації подаль
ших досліджень в означеному напрямі. 
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Орлов Ю. В. Кримінологічна експертиза нормативно-правових актів 
Статтю присвячено проблемі науково-методичного забезпечення криміноло

гічної експертизи нормативно-правових актів та їхніх проектів у частині визначення 
комплексу теоретичних положень щодо оптимальних способів провадження озна
ченої експертизи. Увага зосереджується на доцільності тристадійної організації 
кримінологічної експертизи, а також вирізнення двох типів експертно-криміноло
гічного дослідження: соціально-динамічного та юридико-догматичного. Описую
ться основні напрямки роботи експертів, а також методи збирання, аналізу та уза
гальнення кримінологічної інформації. 

Ключові слова: кримінологічна експертиза, стадії кримінологічної експертизи, норма
тивно-правова детермінація злочинності, типи експертно-кримінологічних досліджень. 

Орлов Ю. В. Криминологическая экспертиза нормативно-правовых актов 
Статья посвящена проблеме научно-методического обеспечения криминологи-

ческой экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов в части определения 
комплекса теоретических положений по наиболее оптимальных способам осуществ-
ления указанной экспертизы. Внимание акцентируется на целесообразности трех-
стадийной организации криминологической экспертизы, а также выделение двух 
типов экспертно-криминологического исследования: социально-динамического и 
юридико-догматического. Описываются основные направления работы экспертов, 
а также методы сбора, анализа и обобщения криминологической информации. 

Ключевые слова: криминологическая экспертиза, стадии криминологической 
экспертизы, нормативно-правовая детерминация преступности, типы экспертно-
криминологических исследований. 

Orlov Yu. The criminological expertise of the normatively legal acts 
The article is devoted a problem of the scientifically methodical providing of crimi

nological expertise of the normatively legal acts and their projects in part of determination 
of theoretical positions complex in relation to the most optimum ways and methods of 
realization of marked expertise. Attention is accented on expedience of three-phasic orga
nization of criminological expertise, and also selection of two types criminological research: 
social-dynamic and law-dogmatic. Basic work of experts assignments, and also methods 
of collection, analysis and generalization of information of criminology, are described. 

Key words: criminological expertise, stages of criminological expertise, legal deter
mination of criminality, types of criminological expertise. 

84 ф-

http://www.center.gov.by/expbett

