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Кримінально-правова доктрина, її ідеологеми та напрями є варі
ативним предметом обговорення наукових та політичних дискусій:
від живучості постулатів базових вчень до напрямів удосконалення
кримінально-правової політики. Це закономірно, адже кримінальноправова доктрина як вчення виступає і каталізатором, і направля
ючою державного формування систем соціального контролю за зло
чинністю та впливу на неї.
У мінливому суспільстві доктрина не може бути статичною і не
чутливою до соціальних змін. Перетворення суспільних відносин, які
ми спостерігаємо, кричуще вимагають всезагального бачення необ
хідності розвитку нових векторів модернізації, формування сучас
них напрямів (трендів) подальшої розробки кримінально-правової
доктрини. Первинним за такого підходу є усвідомлення умов сього
денного існування і перспектив руху розвитку людства. Хоча нові
умови в цілому достатньо конструктивно впливають на економічні
та соціально-політичні перетворення, вони здебільшого перебува
ють у дисонансі із статичними правовими підходами. Утім доктри
на кримінального права, як вчення, має відповідати рівню розвитку
суспільства, адже на підставі її настанов формується сукупна систе
ма кримінально-правового забезпечення відповідних суспільних від
носин. На підтвердження цієї тези наведу надто валииве для розу
міння сучасними дослідниками твердження А. Е. Жалінського, який
зазначав, що зміна цінностей «знецінює значну кількість сталих на
прямів і методів забезпечення «оптимального миру» в суспільстві за
собами кримінального закону» [1, с. 68].
Сьогодні нова доба існування людства — Інформаційне сус
пільство (англ., Іпґогтаііоп Зосіеіу, далі — 1 8 )1 призвела до кар1 Концепція 18 була започаткована Ф. Махлупом розробками з 1933 р.,
а набула резонансу у 1962 р. з публікацією «Виробництво і розподіл знань
в Сполучених Штатах» [2]. Перше використання терміна «Інформаційне
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динальних перетворень не лише буття та світогляду людства, а й
видозмін способів і засобів спілкування у соціумі, піднесення ролі
особистості та її символічного капіталу, а й останнім часом — пе
рейшла у фазу зародку суспільства Зн ань1. Кримінально-правова
доктрина змушена реагувати на такі трансформації, адже така від
повідність є вирішальною у сприйнятті її суспільством, обумовлює
позитивне соціальне значення для суспільства. Отже, вона повинна
бути дійсно корисною для суспільства і сприйнятною ним, форму
вати ефективне і адекватне кримінально-правове забезпечення сус
пільних відносин у реаліях.
Утім з середини минулого сторіччя до сьогодні ми спостерігаємо
зниження ефективності дії кримінального права в цілому через неу
свідомлення причин «кризи покарання» (Н. Крісті, 1985), зниження
«ефективності превентивного соціального контролю» (X. Т. Грехем,
Р. Ваннетт, 1995) і саме з тих часів до сьогодні «зростає розмаїт
тя проявів девіантності» (Я. Гілінський, 2013).
Як не дивно, але період критичної революційної детермінації
кримінальних девіацій, зафіксований соціологами та кримінологами,
і, відповідно, зниження ефективності протидії їм збігається з момен
том переламу постіндустріальної кризи і зародку 18. Це період від
50-х років XX сторіччя до дійсного часу, коли ресурсна і ціннісна
база в суспільстві почали зміщуватися.
Глобалізація кризової моди. У середині XX сторіччя відбулась
світова криза матеріального виробництва, проілюстрована Великою
депресією США (50-х років XX ст.) та вирішена монополізацією ре
сурсної бази (утворенням Організації країн — експортерів нафти,
1960 р.). Скорочення виробництва та масове безробіття в країнах
Європи та Північної Америки, посткризові аномія і депресія обу
мовили рефлексію суспільства в активацію протестних проявів:
від виникнення нових субкультур і релігійних сект до актива
ції рухів, екстремістських та терористичних проявів. Популя
суспільство» приписується групі японських дослідників під керівництвом
И. Масуди (1960-ті рр.) [3], після він був визнаний США та Європою [4],
і з часом він набув у науці і побуті характеристик загальновживаного.
На початку XX сторіччя він був нормативно закріплений на рівні світу та
Європи [5—6].
1 Предметом консолідації у 18 є його ресурси: інформація, ІТ (техно
логії) та знання, а головною цінністю є потреба у спілкуванні. Суспільство
Знань, що формується завдяки утворенню у 18 глобальних та локальних
електронних баз даних, їх електронної класифікації та верифікації, серед
решти ресурсів виділяє саме знання.
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ризація таких девіацій завдяки ЗМ І поступово набуває якостей
їх реклами, а з часом і моди (від хіпі, аниме до деструктивних
сект, фінансових пірамід, екстремістських угруповань тощо).
Інформаційна залежність. Стрімкий пошук альтернативних рі
шень та відходу від ідей «переробки» та прийняття глобальної ідеї
створення інтелектуальних технологій (ІТ) дали поштовх розвитку
індустрії телебачення, всіх видів зв’язку, комп’ютерних та комуні
кативних технологій, а в подальшому інших інформаційномістких
та важких сфер виробництва. Отже, нові можливості отримання
новітнього продукту заради реалізації необхідних потреб і від
вертих задоволень не могли не призвести до розвитку нових девіантних проявів у вигляді залежностей.
Вплив дистанційних комунікацій. Особливістю, яка вимагає
уваги правової доктрини в цілому, є можливість здійснення необме
жених у часі і просторі обмінів інформацією — дистанційних комуні
кацій, яка призвела до актуалізації спілкування всіх видів у вигляді
як опосередкованих комунікацій як фронтальних (телерадіомовлення, ЗМІ, Іпіегпеї: \уєЬ 1.0), так і діалогу (телекомунікації, соціаль
ні спільноти Іпіегпеі: \ уєЬ 2.0, у перспективі — луєЬ 3.0 тощо). Від
повідно, поширення інформації набуло якості повної доступності
до реципієнта. Лише від реципієнта у сучасних умовах залежить
прийняття і сприйняття інформації чи відмова від неї. Ураз
ливість комунікативно залежних реципієнтів робить їх вдалою
мішенню для інформаційних впливів з будь-якої відстані (від ре
клами до застосування інформаційної зброї).
Спілкування та впливи на свідомість людини. За рахунок
всезагальНої можливості використання дистанційних комунікацій,
спілкування, яке до цього було переважно безпосереднім, в умовах
18 перетворюється на не лише всезагальне, а на постійне явище
(фонова комунікація телебачення або Іпіегпеї). Саме спілкування
забезпечує отримання інформації свідомістю людини, отже, сві
домість зазнає впливів у процесі здійснення спілкування. Остан
ні можуть бути багатовекторними: від необхідних виховання та
освіти до маніпуляцій на агресію або деструкцію.
Незахищена інформаційна оболонка людини. На індивідуально
му рівні досягнення 18 відобразилися у можливості отримання від
носно повної інформації із аудіовізуальних ЗМІ та Іпіегпеї, участі
у діалозі між людьми та з суспільством, власних маніпуляцій з інфор
мацією, зміни і тиражування складових власного та чужого симво
лічного капіталу (іміджу). Як вбачається, і у моменті формування
інформаційної оболонки людини не могли не виникати нові від
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хилення від «стандартної» норми поведінки: свідома відмова від
особистої, сімейної та інколи інтимної приватності, бажання
висвітлити події життя, реальні та мнимі ознаки статусу, осо
бистої ваги, досягнень та доходів тощо.
Вбачається, що для кримінально-правової доктрини на шляху
адаптації до соціального запиту важливо враховувати окреслені віктимологічні девіації, адже вони обумовлюють уразливість і, відпо
відно, взаємне тяж іння1, яке обумовлює спрямованість відповідних
кримінальних девіацій. Розуміння нерозривності такого зв’язку дає
можливість вичленення однієї з причин зниження ефективності ста
лого кримінально-правового регулювання: якщо воно спрямоване
виключно на кару злочинця і при цьому поновлення прав та втрат
жертви злочину не гарантоване, жертва, що претендує на понов
лення своїх прав, свідомо відмовлятиметься від активації механіз
мів кримінально-правового впливу на злочинця.
Так, методи соціального контролю кримінальності перебувають
у площині кримінально-правового регулювання [7, с. 66]. Але чи
оцінюється сучасною кримінально-правовою доктриною адекватно
хоча б мінімальний масив причин сьогоденної кримінальності, що
обумовлений змінами соціуму? І чи може сучасна кримінально-пра
вова доктрина впливати за таких умов на соціальний контроль зло
чинності?
На рівні досліджень кримінально-правовою доктриною глибоко
вивчається статистика злочинності і у той же час протягом більш
як п’ятдесяти років нею не приділяється достатньої уваги баченню
не лише соціологічною та психологічною наукою, а й криміноло
гією сучасних причин детермінації девіацій і на їх ґрунті детермі
нації злочинності в цілому. Не спостерігаємо ми зараз у переваж
ній більшості наукових досліджень оцінки критичності, суті причин
сьогоденної уразливості суспільних відносин, потреби в адекватному
і далеко не завжди «каральному» їх кримінально-правовому забезпе
ченні. У позиціях, що впливають на оцінки «ефективності», підхо
ди доктрини зводяться здебільшого до ефективності «кримінальної
відповідальності», або «кримінально-правової охорони», а не «кри
мінально-правового регулювання» чи «кримінально-правового за
безпечення». Очевидно, що такі формулювання пов’язані з тим, що
1 Вважаю повною мірою виправдану на рівні практичної дії висловле
ну у 2001 році концептуальну ідею В. Тулякова (2001) стосовно надсистемного зв’язку злочинності і кримінальної віктимності у формі діади, яка
утворюється на рівні обміну речовиною, енергією і інформацією (В. О. Туляков, 2001 р.)
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превентивна функція кримінального права в цілому нівелюється на
віть на рівні доктрини, а бачиться відносний ефект каральної, хоча
не той, якого чекаємо. Аналогічно не задовольняє доктрина і оче
видних компенсаційних та реституційних потреб членів суспільства,
які зазнали шкоди від злочинів.
Повного мірою зрозуміло, що вчення, яке формувалося в карди
нально інших соціальних умовах, без своєчасного бачення тенден
цій соціально-економічних змін, «з самого себе» синтезувати необ
хідні напрями досліджень не мало можливості. Вказані вище сфери,
що гостро вимагають бачення, дослідження і розвитку на рівні кри
мінально-правової доктрини, — лише демонстративний нарис необ
хідних сучасних трендів. Однак включення дослідження цих явищ
до перспективних напрямів досліджень у галузі кримінального пра
ва та кримінології не вирішить базового питання — питання соці
ального контролю за злочинністю, на який у цій доповіді я неодно
разово вказувала, без актуалізації на всіх рівнях удосконалення
кримінально-правової доктрини примату прав людини.
Відповідно до нарисного переліку напрямів віктимологічних де
віацій під впливом динаміки 18, на рівні сучасної кримінально-пра
вової доктрини бажано бачити реакцію доктрини у таких трендах:
І.
Галузеві дослідження у сфері питань кримінального права
в умовах глобалізації:
1. Сучасне кримінальне право та вестернізації;
2. Конфесійні основи сучасного кримінального права;
3. Соціальний запит у глобальному 18 та криміналізація;
4. Міжнародний інформаційний конфлікт.
II. Галузеві та міжгалузеві дослідження у сфері розвитку 18:
1. Криміналізація впливів на свідомість людини;
2. Кримінально-правове регулювання/забезпечення: безпеки
спілкування/символічного капіталу/іміджу особи/безпеки знань та
систем їх накопичення та зберігання;
3. Реклама злочинності/віктимності у ЗМІ;
4. Мода злочинності/віктимності;
5. Вина жертви посягання на персональні дані / приватність
при добровільному поширенні відповідних даних у загальний доступ.
Результати зазначених досліджень у найближчому майбутньо
му зможуть бути використані як у якості вихідних ідей формування
неконцептуальних складових кримінально-правової доктрини, так і
стати ідеологічною основою [8, с. 5] формування відповідної кри
мінально-правової політики нашої держави, а також дати відповіді
на низку питань, які лишаються недослідженими і на світовому рівні.
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П Р А К Т И К А П Р И ЗН А Ч Е Н Н Я
Б ІЛ Ь Ш М’ЯКОГО П О К А РА Н Н Я , Н ІЖ П Е РЕ Д Б А Ч Е Н О
ЗАКО Н О М , У КО Н ТЕКС ТІ К Л А С И Ф ІК А Ц ІЇ ЗЛ О Ч И Н ІВ
З А С ТУП ЕН ЕМ ТЯЖ КОСТІ

У Кримінальному кодексі України (далі — КК) термін «тяжкість
злочину» вживається на позначення або типової тяжкості прита
манної всім злочинам певної категорії, передбаченої у ст. 12 КК,
або індивідуальної тяжкості вчиненого у реальності посягання. Не
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