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КРИМІНАЛЬНА ДЕЛІНКВЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ  
ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Законодательство Украины постоянно 
совершенствуется. На основе проведения уго-
ловно-правовой реформы теоретические и 
практические изменения уголовного, админи-
стративного, процессуального законодатель-
ства было введено новые положения, кото-
рые должны соединить конструкцию общей 
и специальной теории уголовного права и про-
цесса в единое научное обозначение и дать те-
оретическое  определение новым положениям 
диспозиции норм права.  Только теория име-
ет возможность  раскрыть не только право-
вое содержание норм права, а также оказать 
практическое содействие по использованию 
законодательной базы  органами уголовной 
юстиции в ее точном, неуклонном, объектив-
ном выполнении. Теоретические конструк-
ции уголовного, административного права и 
процесса имеют существенные противоречия 
в определении отдельных юридических тер-
минологий, которые в нормах материаль-
ного права определяются как преступление. 
Нормы уголовного процесса указывают на со-
вершение уголовного правонарушения, однако 
не предоставляют теоретического обоснова-
ния данной категории. Административное 
право дает понятие проступка, но законо-
дательством данное определение введено в  
уголовное право и процесс. Досудебное произ-
водство проводится в форме досудебного рас-
следования, где следователь, прокурор долж-
ны установить факт совершения уголовного 
правонарушения. Вторая форма досудебного 
производства указывает, что при производ-
стве  дознания устанавливается виновное 
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лицо, совершившее уголовный проступок. На-
ука поставила новые задачи по теоретиче-
скому определению уголовного преступления 
и проступка. На основании общих положе-
ний уголовного, административного права 
и процесса обосновывается существование 
новой теоретической конструкции  уголов-
ной делинквентности, которая объединяет 
юридические формы преступления, уголовно-
го правонарушения и проступка. Раскрыва-
ются теоретические подходы к определению  
делинквентности. Вносится предложение по 
установлению единой терминологии, обосно-
вываются данная категория, которая вклю-
чает в себя не только личность правонару-
шителя, а указывает на социальные условия 
совершения уголовного преступления, право-
нарушения, проступка.

Ключевые слова: право, философия, соци-
ология, закон, делинквентность, преступле-
ние, уголовное правонарушение, проступок, 
органы уголовной юстиции.

Актуальність статті
Зміни чинного законодавства України 

встановили  нові положення, які повинні по-
єднати конструкцію загальної та спеціаль-
ної теорії кримінального права та процесу 
у едине термінологічне визначення, надати 
елементи диспозиції статі, що розкривають 
не тільки правовий зміст, а також практичне 
значення для користування органів кримі-
нальної юстиції. Загальні теорії кримінально-
го права та процесу мають суттєві протиріччя 
у визначенні юридичної термінології, які в 
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нормах матеріального права визначаються як 
злочин. Норми кримінального процесу вказу-
ють на кримінальне правопорушення, однак 
не надають теоретичного обгрунтування цієї 
категорії. Адміністративне право надає понят-
тя проступку. Цю категорію введено  до кри-
мінального права та процесу.

Кримінальний процес України встановив, 
що  досудове провадження проводиться у 
формі досудового розслідування та дізнання.  
Досудове розслідування повинно встановити 
обставини вчинення кримінального правопо-
рушення та визначати вину підозрюваного.- 
У цьому разі закон визначає як синоніми кри-
мінальний злочин та правопорушення. 

Досудове розслідування у формі дізнання 
здійснює дізнавач. Він повинен встановити 
обставини кримінального проступку. Тео-
ретичні положення кримінального права та 
процесу визначають, що проступок є не тяж-
кий злочин. 

Адміністративне право визначає просту-
пок як протиправну дію або бездіяльність, що  
порушує встановлений законом правовий по-
рядок. Кримінальний процес не надає визна-
чення кримінального проступку та його про-
тиріччя з адміністративним правом. 

Перед наукою практика поставила завдан-
ня щодо визначення, розмежування та місця 
кримінального злочину, правопорушення та 
проступку і не лише в кримінальному праві. 

Мета статті полягає у визначенні понят-
тя соціального явища як кримінальна делінк-
вентність. Виходячи з комплексного підходу 
до цієї проблеми, на основі застосування окре-
мих положень психології, соціології, криміно-
логії, кримінального права і процесу, криміна-
лістики дається аналіз причин і умов існуван-
ня кримінальної делінквентністі як соціально-
юридичного феномену. Окреслені перспекти-
ви вдосконалення окремих напрямків науки 
і практики для усунення та попередження 
протиправних явищ. На підставі загальних 
положень кримінального, адміністративного 
права та процесу  надається  нова теоретична 
конструкція кримінального злочину, право-
порушення, проступку у єдиній терміноло-
гії. На підставі теоретичного обґрунтування 
структурних елементів кримінальної делінк-
вентністі визначається її сутність, що поєднує 

юридичні феномени злочину, кримінального 
правопорушення та  кримінального проступ-
ку.  Визначити теоретичні і практичні елемен-
ти кримінальної делінквентності, які надають 
основні аспекти боротьби зі злочинністю у 
державі, допомагають забезпечити правопо-
рядок у суспільстві, надають підстави захисту  
особи від кримінальних проявів. 

Новизна статті складається з теоретич-
них положень фундаментальних наук, перш 
за все, кримінального циклу, які використо-
вуються для розкриття суті кримінальної де-
лінквентністі. Взято до уваги, загальний на-
прямок філософської думки, соціології, психо-
логії, логіки та окремих аспектів кримінально 
правових положень щодо скорочення зрос-
тання кримінальної делінквентністі в суспіль-
стві. Визначаються перспективи правових 
напрямків діяльності держави щодо запобі-
гання кримінальних правопорушень. На під-
ставі чинного кримінального, адміністратив-
ного, процесуального законодавства, яке має 
за мету  боротьбу з кримінальними деліктами 
визначається, що  держава, її правоохоронні 
органи, суспільство  повинні забезпечити за-
хист особи, охорону прав, свобод та закон-
них інтересів усіх учасників кримінального 
провадження, щодо яких було вчинено кри-
мінальний злочин, кримінальне правопору-
шення, кримінальний проступок. Пропону-
ється поєднати важливі структурні елементи 
кримінально-протиправного явища у єдине 
правове визначення, яку встановити у формі 
делінквентністі.  

Теоретичне обгрунтвання загальних по-
ложень статті можна визначити на підставі 
наукових підходів, які встановлені в кримі-
нальному праві та процесі, адміністративному 
праві та процесі.  

Не можна перерахувати всіх авторів у 
галузі кримінального права які надали тео-
ретичне обгрунтвання кримінального зло-
чину.  Ю.В. Баулін, М.О. Панов, В.Я. Тацій 
та ін. розкрили зміст злочину, надали його 
структуру та запропонували  його теоретич-
ну структуру. Ці наукові публікації є осно-
вою для застосування норм кримінального 
права.
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Ю.П. Аленін, Ю.М. Грошевой, М.М. Мі-
хеєнко та інші автори в галузі кримінального 
процесу розкрили процесуальні положення 
розслідування кримінального злочину, нада-
ли елементи кримінального правопорушення 
та обставин, що вказують на вину підозрюва-
ного у його вчиненні. 

Ю.П. Битяк,  В.Я. Настюк,  С.В. Ківалов та 
ін.  розкрили зміст  проступку та надали його 
структурні, правові елементи, а також визна-
чили адміністративну відповідальність за їх 
вчинення.  

Правова наука, окремі її галузі вивчають 
та розкривають поняття, класифікацію, види 
злочинів і кримінальних проступків. Науко-
вий підхід дозволив розширити визначення 
цих категорій як протиправного, соціально  
небезпечного явища. 

Автори наукових публікацій та їх опонен-
ти мають єдиний теоретичний підхід до осно-
вних соціальних завдань, що стоять перед  
суспільством. Вони вважають, що  необхідно 
обмежити кримінальну делінквентність, ско-
ротити її не тільки в кількісному визначені, 
а також у якісному аспекті. Теоретичні по-
ложення визначать межі кримінальної де-
лінквентністі на підставі  політичних, еконо-
мічних, соціальних процесів, що встановлені 
у  суспільстві. Ретроспективний аналіз ґенезу, 
рівня кримінальних прояв, а також засоби, 
що встановлені для обмежування протиправ-
ного впливу щодо осіб постійно знаходиться 
в центрі уваги гуманітарних наук. Теоретич-
ні конструкції кримінальної делінквентністі є 
об’єктом пізнання не тільки юридичних наук, 
а сьогодні до боротьби з протиправними яви-
щами приєдналися філософія, логіка, психо-
логія та  низка інших гуманітарних наук. Кож-
не положення її сторони досліджується право-
вими та гуманітарними науками  та виступає 
як предмет, об’єкт дослідження. Теоретичні 
положення сформульовані на підставі точок 
зору вчених, які вказували на складність і ба-
гатогранність проблем злочинності, яка впли-
ває на економічну, соціальну, кримінальну, 
кримінологічну політику держави та суспіль-
ства. Позиції, які висловлені у літературі, до-
зволяють створити надійний фундамент для 
подальшого, більш ретельного дослідження 
такої проблеми, як кримінальна делінквент-
ність.

Виклад загального матеріалу можна роз-
почати на підставі визначення вчених, які 
звертали увагу на складність протиправної 
дії або бездіяльності під час вчинення кримі-
нального злочину. 

Б.М. Кедров один з перших писав: «Може 
здатися, що проблема злочинності суто юри-
дична. Тим часом для свого вивчення вона 
вимагає участі не тільки правової науки, а й 
цілого ряду інших суспільних наук, починаю-
чи з економічних і закінчуючи філософськи-
ми, в тому числі наукою про мораль. Чимале 
значення мають тут вивчення сімейних відно-
син, постановки справи виховання, загальної 
освіти, питання використання вільного часу 
тощо » [1, с.25]. 

Аналіз цього висловлювання надає під-
стави для висновку, зокрема кримінальна де-
лінквентність не охоплює повністю об’єкт гу-
манітарних наук, але  є його частиною. Об’єкт 
гуманітарних наук є життя, економічні, соці-
альні, побутові умови суспільства.  Учені мате-
ріального права вказують, що однією зі сторін 
суспільства є злочинність. Ця теоретична, ма-
теріальна проблема присутню у всіх галузях 
наук, тим паче у гуманітарних дослідженнях. 
При цьому необхідно зазначити, що правові 
процеси у суспільстві можуть мати значення  
в різних правових відносинах. Кожна сторона 
суспільства може включатися в предмет окре-
мої гуманітарної науки.

Послідовно переходячи від абстрактно-
го до конкретного, від гуманітарних наук 
до прикладних, можна встановити ієрархію 
наук, предметом яких є злочинність. 

Перший рівень  складають філософські 
науки, а саме філософія, філософія права, со-
ціологія, етика, соціальна психологія та ін. 
Другий рівень можна визначити на підставі 
юридичних наук. Основою юридичних наук 
є теорія держави і права. Далі можна запро-
понувати юридичну (правову) соціологію, ан-
тропологію, кримінологію, кримінальне пра-
во, процес, криміналістику. На першому рівні 
кримінальна делінквентність встановлена з 
позиції властивості людини. У такому випадку 
проблема кримінальної делінквентністі для 
філософії – це проблема правової поведінки, а 
саме  соціальної. 

Э.А. Поздняков визнав злочинність нега-
тивним явищем людини. Філософія не запе-
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речує і не схвалює її, а вивчає як об’єктивну 
реальність [2, с.230].

Новий імпульс розвитку отримала філосо-
фія права. З одного боку, наука намагається 
підняти деякі юридичні проблеми до рівня 
філософського визначення, з іншого, надає 
спробу філософствування в юридичних тер-
мінах з метою отримання високого ступеня 
абстрактності у юридичних науках. Якщо 
предметом філософії є    об’єктивна реальність, 
то філософія права займається дослідженням 
змісту права, його сутності.  Тим часом ор-
ганічну єдність предмета філософії права не 
виключає відмінності в підходах до філософ-
ських проблем права. 

В.С. Нерсесянц розглядає сутність права, 
його поняття, правову онтологію, правову ак-
сіологію, правову гносеологію з точки зору фі-
лософських проблем права [3, с.27].  

С.С. Алексеєв, Ю.В. Тіхонравов акценту-
вали увагу на логічному та історичному аспек-
ті права, позитивному і природному [4; 5]. 

Аналіз їх наукових публікацій надає під-
стави для визначення, що вчені, які займають-
ся філософією права, не приділили належної 
уваги філософським аспектам кримінальної 
делінквентністі. 

В.А. Бачінін одним з перших у філософії 
права розкрив проблеми злочинності. Він за-
значав, що мнемотичний (від імені грецької 
богині Мнемозіни) простір деструктивного 
кримінального досвіду існує реально. Більше 
того, під час історичного розвитку це поняття 
було розширено.  Подібно до того, як разом з 
навичками виготовлення отрут вчені отриму-
ють навички виготовлення ліків протиотрут, 
так людський дух не тільки знаходить кримі-
нальний досвід, а й виробляє досвід з подо-
лання, нейтралізації, знешкодження деструк-
тивного потенціалу. Злочин є матеріалом для 
пізнання, вивчення людської природи, його 
психологічних, соціологічних, філософських 
та інших елементів. Будучи винятковою, екс-
тремальною, «пороговою» ситуацією, злочин 
має властивість відчувати людину, змушує 
його проявитися і розкритися повністю, ви-
явити ті якості, які за інших обставин залиша-
лися б прихованими [6, с.444-445].

С.В. Бородин, Д.А. Керімов, В.Н. Кудряв-
цев,  Ю.В. Кудрявцев,  В.С. Нерсесянц та ін. 
вказували, що  предметом філософії злочину 

є не особа злочинця, не соціальні, природні 
причини злочину, а першопричини [7, с.448; 
8, с.131]. 

N. Smelzer вказував, що  для соціології 
злочин є наслідком нездатності соціальних 
суб’єктів знайти цивілізовані форми вирішен-
ня протиріччя. Якщо для філософії злочин є 
однією формою суспільного життя, то для со-
ціології злочин – це соціально неправова по-
ведінка. Він надав розгорнутий аналіз щодо 
того, як поведінка окремої категорії соціаль-
них суб’єктів відхиляється від загальної пове-
дінки, що встановлена  суспільством. Ці поло-
ження визначені як  девіантність. У житті со-
ціальні очікування носять цілком стабільний 
характер, хоча змінюються протягом часу під 
впливом економічних, політичних та інших 
чинників. Найбільш істотним відхиленням 
від соціальних очікувань (норм) є злочин (де-
лікт) [9, с.194]. 

N. Kristi вказував, що соціологічному ви-
значенню злочинності (сучасної криміналь-
ної делінквентністі) відповідають соціальні 
засоби впливу на неї.  Засобами соціального 
впливу є формальний і неформальний соці-
альний контроль. Неформальний соціальний 
контроль здійснює суспільство. Формальний 
контроль забезпечується державними органами. 
З точки зору соціологічного підходу, як до 
формального, так і неформального контролю 
є неможливість в повній мірі оцінити і вимі-
ряти реально існуючий негативний вплив на 
делінквентну поведінку суб’єкта. Ослаблен-
ня правоохоронних органів, з одного боку, а 
з іншого, безкарність злочинних угруповань 
створило криміналізовану субкультуру [10, с. 
142 – 171]. 

Майерс Д., досліджуючи проблему спів-
відношення добра і зла, констатував, що вони 
поєднані в цій якості кожного. Ні добро, ні 
зло не знаходять обґрунтування і виправдан-
ня.  Суб’єкт здійснює добрі або злі вчинки, ви-
ходячи не тільки з миттєвої ситуації, а також 
з власного розуміння добра і зла. Теоретичні 
положення соціальної психології дозволяють 
усунути фактори, що впливають на формуван-
ня кримінальних установок, запобігати кри-
мінальним правопорушенням. Сутність фун-
даментальної помилки атрибуції є в тому, що 
вчинення кримінального правопорушення 
слідчий приписує негативним рисам підозрю-
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ваного, обвинуваченого. Однак,  підозрюва-
ний, обвинувачений, як правило,  посилаєть-
ся на несприятливі зовнішні фактори вчинен-
ня кримінального правопорушення (злочину) 
[11, с. 31]. 

Методами соціальної психології можна на-
звати низку заходів, спрямованих на оздоров-
лення суспільної свідомості, попередження 
кримінальних деліктів, вдосконалення спо-
собів виявлення, розкриття, розслідування, 
судового розгляду кримінальних проступків, 
а також підвищення ефективності виконання 
кримінального покарання.

Друга конструкція кримінальної делинк-
вентності включає в себе юридичні науки, які 
поділяються фундаментальні та прикладні.

Б.М. Кедров визначав, що класифікація 
системи наук будується на основі відповідей 
на три питання: що пізнається? як пізнається? 
для чого пізнається? Науки, які відповідають 
на перші два питання; належать до фунда-
ментальних. Науки, що відповідають на третє 
питання: «для чого пізнається?», належать, як 
правило, до прикладних [12, с. 50 – 52].

В.С. Нерсесянц звертав увагу не тільки на 
єдність і взаємозв’язок держави та права, а та-
кож на різну порядкову їх природу. Він вва-
жає, що саме понятійна правове розуміння і 
визначення відповідного кола емпіричних 
явищ (об’єктів) як діюче право є результата-
ми пізнавальних, системно утворюючих та 
структурно утворюючих функцій юридично-
го методу, за допомогою якого здійснюються 
конкретизація і перетворення загального по-
няття права стосовно пізнання особливостей 
цих об’єктів. Звідси предмет загальної теорії 
права і держави - це формулювання, розробка 
і конкретизація єдиного загального поняття 
права і держави як предмета і методу системи 
юридичних наук. Предметом загальної теорії 
права та держави є формулювання, розробка 
та конкретизація єдиного загального поняття 
права і держави, як предмета і методу системи 
юридичних наук  [3, с.73].

Необхідно зазначити, що теоретичні по-
ложення держави і права не визначають про-
блеми кримінальної делінквентністі. Ці кон-
струкції зачіпають окремі її елементи та нада-
ють характеристику заборонених норм права, 
санкцій, аспектів юридичної відповідальності. 
Дослідження окремих елементів криміналь-

ної делінквентністі не можуть задовольнити 
потреби прикладних юридичних наук, мета 
яких включає до себе розробку засобів і ме-
тодів обмеження кримінальних проступків. 
Поряд з розподілом усіх юридичних наук на 
фундаментальні та прикладні, доцільно виді-
ляти науки, окремих, відносно автономних, 
циклів. До цих наук слід віднести науки пред-
метом яких є суспільні відносини, що вини-
кають, змінюються і припиняються в певній 
сфері суспільства. Такий підхід дозволяє виді-
лити науки конституційного, кримінального, 
цивільного та інших циклів.

До наук кримінального циклу, що без-
посередньо займаються проблемами кримі-
нальної делінквентністі та впливу на неї, від-
носяться кримінологія, кримінальне право, 
кримінальний процес, кримінально-виконав-
че право та криміналістика. Необхідно вказа-
ти, що значна роль у науках кримінального 
циклу належить  кримінології. Вона є комп-
лексною наукою про закономірності кримі-
нальної делінквентності у її конкретних про-
явах, викриває особливості цього соціального 
юридичного явища, вказує на фактори, при-
чини, умови, що породжують та обумовлюють 
кримінальну делінквентність. Її призначення 
полягає в аналізі окремої категорії криміналь-
них правопорушень, злочинів, кримінальних 
проступків, а також визначенні форм,  мето-
дів, методики  нормативного  та соціального 
впливу з метою контролю за визначеними не-
гативними явищами 

На підставі розподілу юридичних наук 
на фундаментальні і прикладні доцільно ви-
ділити окремі галузі автономних циклів. До 
кримінального циклу, на підставі якого роз-
криваються проблеми кримінальної делінк-
вентності, відносяться кримінальне право та 
процес, криміналістика, кримінологія та ін. 
Кримінологія є наукою про закономірності 
кримінальної делінквентності у конкретних 
проявах, причинах та умовах, що породжу-
ють кримінальну делінквентність. 

І.М. Даньшин визначив серцевину пред-
мета кримінології, а саме:  кримінальну де-
лінквентність; кримінальні правопорушен-
ня; особу, яка вчинила злочин;  фактори, які 
впливають на кримінальну делінквентність; 
аспекти попередження кримінальної делінк-
вентністі та її проявів. До числа головних 



52

Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Наше право № 4, 2020

проблем, що утворюють серцевину предме-
та кримінології, відносяться. По-перше, кри-
мінальна делінквентність. По-друге,  окремі 
види кримінальних правопорушень, злочи-
нів, кримінальних проступків, як конкретні 
прояви. По-третє, фактори, які впливають на 
кримінальну делінквентність, підстави для 
їх можливого попередження та визначення 
окремих її проявів.  Особливу увагу приділя-
ється визначення обставин вчинення кримі-
нального злочину особою, яка мала підстави 
для його вчинення. Визначаються всі обстави-
ни, які впливають на тяжкість вчинення  кри-
мінального злочину, соціальні, психологічні, 
моральні та інші структурні елементи.   Усе 
викладене вказує, що  кримінологія є базовою 
наукою для наук кримінального права, проце-
су, криміналістики, кримінально-виконавчого 
права. Взаємозв’язок кримінології з іншими 
науками кримінального циклу різноманітний. 
Кримінальному праву вона надає відомості 
про рівень кримінальної делінквентності, що 
дозволяє судити про сукупну суспільну небез-
пеку тих чи інших кримінальних проступків. 
На підставі цих даних визначається необхід-
ність криміналізації або декриміналізації сус-
пільно небезпечних діянь [15, с. 10]. 

Результати кримінологічних досліджень 
надають умови для законодавця щодо дифе-
ренціації кримінальної процесуальної форми 
досудового розслідування та судового розгля-
ду злочину, кримінальних правопорушень,  
та кримінальних проступків. 

Зазначимо, що між окремими науками 
кримінального циклу існує взаємозв’язок і 
взаємодія. Протягом років було прийнято 
вважати, що кримінальне матеріальне право є 
основою і правовим фундаментом криміналь-
ного процесуального права. Прихильники 
цієї концепції виходили з того, що саме кри-
мінальним законодавством встановлюються 
діяння, визнані державою та суспільством 
кримінальними деліктами. Кримінальне про-
цесуальне право було покликане забезпечи-
ти об’єктивне, всебічне і повне встановлення 
обставин вчинення кримінального право-
порушення, осіб, які його вчинили, а також 
гарантувати законність, неупередженість, об-
ґрунтованого, об’єктивного,  справедливого 
судового рішення. Тільки суддя має процесу-
альні повноваження щодо постанови вироку, 

за яким визнає обвинуваченого засудженим 
та встановлює всі обставини кримінального 
правопорушення. 

Однак, як було підкреслено фахівцями в 
галузі методології, завдання формулюється 
тільки тоді, коли вже є у наявності засоби їх 
вирішення. Таким чином, кримінальне про-
цесуальне право прямо і безпосередньо не 
залежить від кримінального права. На форму-
вання цих двох галузей права істотно впливає 
кримінологія. Зі сказаного можна зробити 
висновок, що кримінологія є базовою, фунда-
ментальною науку кримінального циклу. 

На характер і якість засобів обмеження 
кримінальної делінквентністі істотно вплива-
ють консолідуючі наукові теорії, тобто теорії, 
що формуються в зонах перетину предметів 
двох і більше наук, але вони самі не є науками. 
До таких теорій відносяться юридична психо-
логія, юридична конфліктологія, загальна те-
орія прав людини, теорія доказів і деякі інші. 
Ці теорії, у період свого становлення, були ви-
значені як  «територія» конкурентної бороть-
би декількох наук. 

Наприклад, теорія доказів була предме-
том дослідження з боку кримінального про-
цесу та криміналістики. Вчені постійно вели  
наукові дебати щодо належності цих теоре-
тичних положень до предмету тільки «своєї» 
науки. У міру визначення єдиної термінології 
наукового предмета вчені прийшли до поро-
зуміння необхідності спільної розробки тео-
ретичних положень галузевих наук. Під час 
міждисциплінарних наукових дискусій окре-
мі теорії права, процесу, криміналістики набу-
вають інтегративної сутності та об’єднуються 
у єдиний комплекс.

У міру більш поглибленого наукового 
осмислення предмета згаданих теорій прихо-
дить розуміння необхідності спільної їх роз-
робки представниками конкуруючих спочат-
ку наук. У ході міждисциплінарних наукових 
досліджень ці теорії набувають інтегративну 
сутність і об’єднують науки автономного ци-
клу в єдиний комплекс.

Визначення предмета кожної юридичної 
науки кримінального циклу дозволяє сфор-
мувати досить повне розуміння кримінальної 
делінквентністі як специфічної людської ді-
яльності та  атрибуту суспільства. Зміст, якість 
засобів обмеження кримінальної делінквент-
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ності істотно впливає  на консолідуючі наукові 
теорії, на такі, що формуються в зонах пере-
хрестя  предметів двох або більшої кількості 
наук, але вони самі не є науками. До таких те-
орій відносяться юридична психологія, кон-
фліктологія, загальна теорія прав людини та  
ін.  Теоретичний підхід до визначення цих 
наукових положень, у період свого становлен-
ня, є «територією» конкурентної боротьби де-
кількох наук.  

Висновок. Кримінальна делінквентність є 
єдиним об’єктом наук кримінального циклу, 
предметом кожної з яких є окрема сторона 
цього феномена. Найбільш перспективними 
представляються міждисциплінарні дослі-
дження з метою формулювання інтеграцій-
них (консолідуючих) теорій, що дозволяють 
не тільки зрозуміти і пояснити кримінальну 
делінквентність як атрибут соціального жит-
тя, а визначити шляхи найбільш ефективного 
впливу на неї з метою обмеження і скорочен-
ня до соціально прийнятних меж. 
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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика
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АНОТАЦІЯ 
Зміни чинного законодавства України вста-

новили  нові положення, які повинні поєднати 
конструкцію загальної та спеціальної теорії 
кримінального права та процесу в єдине термі-
нологічне визначення, надати елементи диспо-
зиції статі, що розкривають не тільки правовий 
зміст, а також практичне значення для корис-
тування органів кримінальної юстиції. Загальні 
теорії кримінального права та процесу мають 
суттєві протиріччя у визначенні юридичної 
термінології, які в нормах матеріального права 
визначаються  як злочин, надається структу-
ра такого виду. Норми кримінального процесу 
вказують на кримінальне правопорушення, од-
нак не надають теоретичного обгрунтвання цієї 
категорії. Адміністративне право надає понят-
тя проступку. Ця конструкція була введена  до 
кримінального   права та процесу. Досудове про-
вадження у формі дізнання кримінальних право-
порушень проводить дізнавач. Наука поставила 
нові завдання щодо визначення кримінального 
правопорушення та кримінального  проступку. 
На підставі загальних положень кримінального, 
адміністративного права та процесу  обґрунто-
вується існування нової теоретичної конструк-
ції – кримінальної делінквентністі, яка об’єднує 
юридичні феномени злочину, кримінального 
правопорушення та  кримінального проступку. 
Розкриваються теоретичні підходи дослідження 
кримінальної делінквентністі. Вноситься про-
позиція щодо визначення єдиної термінології та 
обґрунтовуються положення, що включають до 
себе  не тільки  особу правопорушника, а викриває 
соціальні, правові умови вчинення кримінального 
злочину, правопорушення, проступку. 
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закон, делінквентність, кримінальне правопору-
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SUMMARY 
Amendments to the current legislation of 

Ukraine have established new provisions that should 
combine the construction of general and special 
theory of criminal law and process into a single 
terminological definition, provide elements of gender 
disposition that should reveal not only legal content, 
but also provide practical significance for criminal 
justice. General theories of criminal law and process 
have significant contradictions in the definition 
of legal terminology, which in substantive law are 
defined as a crime, given the structure of this type. 
The rules of criminal procedure indicate a criminal 
offense, but do not provide a theoretical justification 
for this category. Administrative law introduces the 
concept of offense and introduces it into criminal 
law and procedure. A pre-trial investigation in the 
form of an inquiry into criminal offenses must be 
conducted by an investigator. Science has set new 
tasks for determining criminal offenses and criminal 
offenses. Based on the general provisions of criminal, 
administrative law and process, the existence of a new 
theoretical construction is substantiated - criminal 
delinquency, which combines non-legal phenomena 
of crime, criminal offense and criminal offense. 
Theoretical approaches to the study of criminal 
delinquency are revealed. A proposal is made to 
define a single terminology and the provisions of this 
category are substantiated, which includes not only 
the identity of the offender, but also exposes the social 
conditions of committing a criminal offense, offense, 
misdemeanor.

Key words: law, philosophy, sociology, law, 
delinquency, criminal offense, crime, criminal 
offense, criminal justice bodies.


