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О. В.

Націона.:тьни:іt універентет <<О.Цеська юрн.ЦИчна ака.Це:-.rія»,
аспірант кафс;::qш крюtінального права

ІVІЕТОДОЛОПЯ ДОСЛІдЖЕІІІІЯ ПРИІІUИПТВ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Псрс;(у\юною GуіІh-}ІКОП) наукоІЮІ'О ;юсJІнжснн~І,
ІІрИНІІИІІІН

KpИVІlHaJihHOI"O

ІІрана,

Е

НІВНаЧСННН

н ТО\ІУ чиt:JІІ 1

VІСТО)ІО.-ІОПЧНИХ

:шса:І

tio1·0 ІІрОНС:ІСНН~І. ПііІ VICTO)IO.-IOІ"it-:IO J(ОС;ІіJ(ЖСНН}І Н3аІ·а;Іі і ІІроG;ІС\1 І<рИ

МіНа.lЬНОГО права, зокрема, ми розу:\tіємо систему мето.J:ів, прийомів і
засобів наукового пізнання, яка в такій якості становить собою комп

.1екс історично складених раціона.1ьпих ш.1яхіn. засобіn і фор:\t руху
мислення
пичпого

ni..:::r пелшппя ..:::ro лшппя. ni.J: припущепня ..:::ro
..:::ro узагальпепого, ni.J: яnиша ..:::ro сутності [ 1].

істипи,

ni.J:

оди

Важко 3наtіти ІІі;(ручник і3 криміна.-ІhНОП) 11рана, н }ІКО\1)' хоча G
аG:ШІ( НС Gун ІІрИСН}ІЧСНИі1 ІІИТU.ННЮ ІІрИНІ(ИІІіН KpИVІiHaJihHOI"O ІІрана.
А..:::rже вже ста ..1о аксіо:\юю твердження, шо пришшпи

-

це фун.J:юtент,

на якому грунтується право як зага.rІьнообов'язковий регу.1ятор суспі.lь

пих nі..:::rпосип. Пршшипи кри:иіпальпого праnа с засада:ии, які фор:\tу
ються протяrо:\t ..:::rесяти.1іть і несуть ..:::rocniд мипу.1ого, поря..:::r з uим, nопи,
як ніщо інше, nі..:::rображають сучасне бачення вирішення кри:~ліна.lьпо
ІІраноних конф~Ііктін. Са\ІС у них осоG~1ино кирюно нюІн.;І}ІЄТhС}І рінснn
ІІ.ині~Іі~юнаності та ку~Іnтури сусІІіJІnстна. За ІІрИНІІИІІU.\Н1, на }І КИХ Ірун
тується кр:и:\'Ііна.rІьне законодавство, можна су,;:пп:и про ступінь значу

шості особ:и ДJІЯ держави
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r2,

С.

31.

ПринІІИІІИ кримін;иr-,ноr'о 11рана є не абстрактною rrраноною катсm
рі~:-:ю, а лійониvr інструvrентом, їх никористанн$.1 неоGхі,т(не JІ.JІ~І ниріІІrен
ни не ті.Іrr-,ки теоретичних crropiн

[3,

с.

139],

а;Іе й rrрактичних rrитанh.

Принципи права являються критерієм оuінки права і мето;:rо"1огічною
основою його подальшого удоскона.1ення, тому що саме на засадах

приниипіn оцішоють ріnень і ефектиnність реалізалії пра nа, його пізна
ють і покращують

[4,

с.

5].

Бе .з приниипіn криміпа.1ьпого пра nа пе:мож

"1ИІЮ ні належно т.1умачити криміпальне закоrюдаnстnо, пі ефектиnпо
3астосонунати ~ior·o норми, що так наж;Іино н сучасних умонах. Саме
тому, ло<.:Jrілжуючи rrpин1rиrrи криміншrr-,ноr·о rrpaнa, rroтpiGнo нихо,т(І1ТІ1
з того, шо вони :мають не лише теорет:ичн:ий, але й практичний потен

uіа"1. Останній тезис поштнен бути вирішальни:м при виборі :методоло
гічного іпстру11ентарію ;:rосліджеппя припципіn криміпального праnа.

В першу чергу, д"1я об:Груптушшпя, шо та чи інша категорія ni;:rпoniдac
олшкам припципіn криміпального праnа, недостатньо лише теоре
тичноп)

rri;(xo;ry, нсоGхі;rно rrр(щсмонструнати рсr·ушr'r·инниtі нrrJrин ни
r rри нr r.и rry на r rранотнорчу та r rран(настосонну ;rrшr r-,нrcтr-, н

окрсІ\исноr·о

кримінально-правовіІ':І сфері. З даного приводу ІЗ. Я. Тацій, вказує, що
;:rокорінною мето;:rо"1огічною ви:могою на сучасному етапі є прове;:rення

;:rосліджень у тісно:му зв'язку зі слідчо-су;:rовою практикою

[5,

с.

690].

Аналізуючи принципи при.зпачення покарання, А. А. Музика пише,
що nчені

n

цітю:му .звертають увагу па теоретичні положення, такі як:

rrorr}rтпr rrpиrrrr.иrrrв

r

}JK

rrравової катсr·орії. crrшвr;rrrorrrcrrrш rrpиrrrrиrrrв

Jar·a"rr,rrиx Jaca}~ rrprпrraчcrrшr

rroкaparrшr.

шпrraчcrrшr

rrcpcJJІкy

rrpиrr

шнriв rrpи:шaчcrrшr rroкaparrшr, rrpo їх т~ІУ.\1ачсншr тощо. Пор}!}\ :J rrим,
ІІJJИКJrа;(ний асrrект- нрахунанн~ ІІJJИНІІИІІін rrри:тачснн~r Іrокаранн~r
у су;(оній rrракти11і нарсні ;юслі;rжений нс;(остатнhо. Науконr(і :1юнича~-і
не звертають належної уваги на те, як принципи призначення покаран

ня реа.1ізуються у правозастосовній дія.1ьності
.за.зпачас, шо

n наукових дослідженнях

[6,

с.

164].

ІЗ. О. Гацелюк

пе придL1ясться серйозної уnаги

шляхам nикористаппя практичного потенціалу пршщипіn, нато11ість
наяnні лише загальні застереженнями шодо цього. Саме то1tу сьогодні

rrcpc;(

юриличною наукою стоїтr-, скJrа;(нс, але наж;Іинс 3аНіШНН}І р(нроG

ки та нтіJrснни у rrранону ;(і~існістr-, концсrrції никористанюr rrотснцішrу
принuипових по.1ожень в процесі створення та реа.1ізації кри:мінально
правових норУ!
Враховуючи

[7,

с.

4].

зазначене,

:ми

переконані,

шо

теоретичний

аналіз

приниипіn криміпа.1ьпого пра nа не поnинеп перетnорюnатися па само
;:rостатпс та ni;:ripnaпe nід практики дос.1іджеппя. Поряд з теоретичними
ниснонкаvrи нсоGхілно нетанон;rюнати rrрактичниtі rroтcнr(iшr rrpинr(и
rriн кpиvriнa;rr-,нor·o rrpaнa, а

cav1c

їх нrrJrин та :тачснюr на rrранотнорчо

му та правозастосовчо:му рівнях. ІЗи;:rілення цих рівнів дозволпь більш
чітко окреслити коло проб.1ем, пов'язаних з реалізацією принuипів, які
підлягають вирішення.
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Вr-шжаємо,

rr~o vrсто;ю.rоr'ічною осноною лослі,тtжснн~r

rrpинrtиrriн

кpиvriнa;rr-,нor'o rrpaнa rrонинно Gути систсvrнс rrоє;~нанни тсорсп1чноr·о
Та ІІр<іКТИЧНОІ'О ІІі,ІtХ(ЩіН, Н р<і\1 K<lX ~І КИХ СІ Ііі[ 3<!СТОСОНУІШП1 фiJJOCOфChKi,
зага.1ьнонаукові

та

спеціально-наукові

УІето;:rи

наукового

пізнання.

Саме застосування коУІплексу різноманітних УІетодів дозволить багато
аспектво nі;:rбити особлиnості та ро-зкрити сутність пршщипіn кримі
пального права. а також проде:\юпструnати їх теоретичний та практич
ІІИЙ поте1щіал в умоnах с)гчасІюї політико-праrюnої реа.1ЬІІості.
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УГОJІОВІЮ~: ЗЛКОІІОТВОРЧЕСТВО:

ГУJVІАНИСТИЧЕСКИЙ КОНОЕПТ
Уго.1ошюе закопопюрчестnо сnязапо с комплекспой сбалапсиро
нанно~і рса.tи3аr~исі~ rrpинr~І1rroн yt"C)JJOHHOІ'O rrpaнa. От,І~СJІhНhІС нorrpo

<.:ht CH}IJ3HHhiC {; рСа.ІІИ3і:ІІІИСtі ІІрИНІІ.ИlШ І'УМ3НИJІ\13 Н )-ТО.ІІОННОМ ІІрі:ІНС
:исследовал:и многие отечественньІе и зарубежньrе ученьrе, такие как:

226

