
До спеціалізованої вченої ради К 
41.884.04 Одеського державного 
університету внутрішніх справ

ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента Благої Алли 

Борисівни на дисертацію Кострицького Віталія Володимировича 
«Кримінально-правова характеристика підкупу виборця або учасника 

референдуму», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право

Актуальність теми дисертації. У системі прав людини громадянські і 
політичні права мають досить чіткий і визначений нормативний зміст та більш 
тривалу історію, ніж інші категорії прав і свобод. Вони є неодмінною умовою 
функціонування всіх інших видів прав, оскільки складають органічну основу 
системи демократії і виступають як цінності, якими влада повинна обмежувати 
себе і на які повинна орієнтуватися.

Як витікає з формулювань відповідних статей Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права 1966 р. -  політичні права має кожний 
громадянин (ст.25 “кожний громадянин повинен мати без будь-якої 
дискримінації ... право і можливість: а) брати участь у веденні державних 
справ...; Ь) голосувати і бути обраним...; с) допускатися у своїй країні на 
загальних умовах рівності до державної служби”). Відповідно, політичні права і 
свободи, як невід’ємний атрибут цивілізованого суспільства, розуміються як 
забезпечена законом і публічною владою можливість участі (як індивідуально, 
так і колективно) в суспільно-політичному житті держави і здійсненні 
державної влади.

Одними з найголовніших політичних прав і свобод людини і громадянина 
є виборчі права і свободи, тобто право громадян брати участь в управлінні 
справами держави, оскільки цим юридично забезпечується включення громадян 
у сферу прийняття і здійснення державних рішень, у сферу політики. Згідно зі 
ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. При цьому з року в рік українські ЗМІ, політичні оглядачі, 
громадські активісти, міжнародні і вітчизняні експерти, які уважно слідкували 
за перебігом виборчого процесу і його результатами наголошували на різного 
роду порушеннях виборчих прав громадян, які вплинули на процес їх вільного 
волевиявлення. Зокрема, такі порушення стосувались не тільки реєстрації 
великої кількості кандидатів-двійників, передчасної агітаційної кампанії та



агітації в день виборів, розповсюдження друкованих матеріалів без вихідних 
даних, перешкоджання діяльності кандидатів в народні депутати, застосування 
технологій «чорного РІІ», голосування за чужими документами, але й такого 
кричущого порушення, як підкуп виборців.

З метою реагування на такі виклики ситуації у 2014 році були внесені 
зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими фактично мертва 
стаття 160 КК (за період з 2003 по 2013 роки за цією статтею не було порушено 
жодної кримінальної справи), яка передбачала відповідальність за порушення 
законодавства про референдум, була повністю замінена іншою за змістом 
правовою нормою і наразі передбачає відповідальність за підкуп виборця чи 
учасника референдуму. І хоча це одразу вплинуло на ефективність 
кримінального законодавства (у 2015 році правоохоронними органами було 
обліковано 47 таких злочинів, у 2016 та 2017 роках -  по 15), тим не менш, 
залишається актуальним питання перегляду й уточнення окремих ознак складу 
злочину, передбаченого ст. 160 КК, а також переосмислення установленого нею 
покарання; вимагає пошуку відповіді на питання, чи є оптимальним такий 
підхід до вдосконалення кримінального законодавства, що має на меті 
забезпечити протидію підкупу виборця, учасника референдуму.

Враховуючи зазначене вище та заплановані на 2019 рік президентські та 
парламентські вибори можна зробити висновок про актуальність обраної 
дисертантом теми дослідження, своєчасність звернення наукової уваги до 
питань, пов’язаних із забезпеченням як кримінально-правової охорони 
виборчих прав громадян, так і практики застосування зазначених норм права.

Таким чином це дає підстави стверджувати, що дисертація В. В. 
Кострицького присвячена важливій темі, яка має науково-теоретичне і 
практичне значення. Автор правильно визначив мету дисертаційного 
дослідження та чітко сформулював основні завдання дисертації, які йому 
вдалося вирішити у процесі дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації, та їх достовірність. 
Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, забезпечується кількома 
чинниками: логікою викладення матеріалу; широтою й різноманітністю 
опрацьованої здобувачем джерельної бази (206 літературних джерел); 
застосуванням сучасних методів наукового пізнання.

Вказане надає підстави вважати, що сформульовані в дисертації наукові 
положення, висновки і рекомендації мають достатній ступінь обґрунтованості і 
достовірності.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, одержаних в 
результаті дослідження, полягає в тому, що дисертація є першим в Україні



системним і комплексним кримінально-правовим дослідженням підкупу 
виборця, учасника референдуму, відповідальність за вчинення якого 
передбачена ст. 160 ККУ (у редакції Закону від 2014 р.). На основі результатів 
дослідження сформульовано низку нових концептуальних у теоретичному 
плані та важливих для юридичної практики положень і висновків, які 
виносяться на захист.

У рецензованому дисертаційному дослідженні міститься належний рівень 
наукової новизни. Зокрема, новими для науки кримінології та такими, що 
заслуговують на особливу увагу, є такі положення дисертації:

- запропонована авторська редакція ст. 160 КК України, яка дозволяє 
усунути встановлені в результаті дисертаційного дослідження вади окремих 
формулювань положень в частині визначення підстав кримінальної 
відповідальності за підкуп виборця чи учасника референдуму;

- пропозиція виключити із тексту ст. 160 КК частину третю, оскільки 
передбачені у ній діяння повністю охоплюються приписами частини другої цієї 
статті -  діяннями у формі надання виборцям неправомірної вигоди;

- розроблена теоретична модель уточнених санкцій трьох частин ст. 160 
КК з урахуванням правил конструювання кримінально-правових санкцій та 
пропозиція скоригувати строки покарання у виді обмеження волі та у виді 
позбавлення волі, а також визначити штраф та громадські роботи як 
альтернативні основні покарання;

- пропозиція щодо необхідності встановлення спеціальної підстави 
звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 160 КК, як заохочувального заходу кримінально- 
правового впливу з метою стимулювання позитивної посткримінальної 
поведінки в разі прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди 
виборцем, учасником референдуму.

Результати дослідження, пропозиції і висновки автора мають як 
теоретичне значення, так і будуть сприяти подальшому вдосконаленню 
практики протидії злочинам проти виборчих прав. Автор показав високу 
дослідницьку культуру, проявивши широкий діапазон як теоретичних знань, 
так і практичного вирішення питань, пов’язаних із проблемами, що постають 
перед суб’єктами правозастосовної діяльності зокрема, працівниками 
правоохоронних та судових органів. Про це свідчать відповідні акти 
впровадження.

Важливим аспектом проведеної здобувачем роботи є як опубліковані ним 
праці, так і апробація результатів її наукового пошуку. Зокрема, основні 
наукові результати дисертації висвітлено в десяти статтях, шість з яких 
опубліковано в наукових виданнях, включених до переліку фахових, дві -  у 
іноземних збірках. Три статті опубліковано у виданнях, включених до



міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International». Окрім цього, 
окремі положення дисертації викладені в чотирьох тезах виступів, які 
засвідчують апробацію матеріалів дисертації, а також у підручнику з 
кримінального права.

Зміст роботи відповідає науковій спеціальності, за якою виконана 
дисертація. Автор кваліфіковано висвітлив позиції вчених щодо ряду спірних 
питань обраної теми дослідження, детально проаналізував ступінь їх 
аргументованості, виклав свої доводи на підтримку чи заперечення поглядів 
інших авторів або власне бачення розв’язання тієї чи іншої проблеми.. 
Дисертація характеризується цілісністю, смисловою завершеністю, 
послідовністю і логічним взаємозв’язком її структурних елементів.

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми дисертації; вказано 
зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами; визначено мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; наведено наукову новизну й 
практичне значення одержаних результатів; наведено дані щодо апробації та 
публікацій.

У розділі 1 «Загальні засади встановлення кримінальної 
відповідальності за підкуп виборця або учасника референдуму» автор 
детально аналізує підстави криміналізації підкупу виборця або учасника 
референдуму та врахування принципів криміналізації при встановленні 
кримінальної відповідальності за цей злочин. Зокрема, він висловлює слушну 
думку, що підставою криміналізації досліджуваного діяння є необхідність 
забезпечення кримінально-правового захисту вільного волевиявлення громадян 
у реалізації таких форм безпосередньої демократії як вибори та референдум, а 
приводом до криміналізації підкупу виборців, учасників референдуму є потреба 
створення правових механізмів утвердження й забезпечення прав і свобод 
людини як головного обов’язку держави. Натомість проведене дослідження 
принципів криміналізації дозволило йому дійти обґрунтованого висновку про 
порушення окремих кримінально-правових принципів криміналізації: 
безпробільності і ненадмірності кримінально-правової заборони; визначеності 
та єдності термінології; домірності санкції та економії репресії.

Без сумніву, заслуговують на увагу результати проведеного розгляду 
особливостей регламентації кримінальної відповідальності за підкуп виборця 
або учасника референдуму за законодавством зарубіжних країн. Зокрема, 
доцільність запозичення досвіду західноєвропейських країн, де основним 
заходом кримінально-правового реагування на підкуп виборців (учасників 
референдуму) є штраф, що тягне для особи, яка вчинила відповідне діяння, 
істотні матеріальні обтяження на тлі значно меншого розміру неправомірної 
вигоди. Цінним здобутком роботи є також пропозиція передбачити у ст. 160 КК 
відповідну заохочувальну норму, згідно з якою підкуп виборця, учасника



референдуму може мати наслідок у виді звільнення від кримінальної 
відповідальності, установленого на спеціальних підставах. Це стимулюватиме 
позитивну посткримінальну поведінку та дозволятиме звільняти виборців чи 
учасників референдуму від відповідальності.

Другий розділ «Юридичні склади підкупу виборця або учасника 
референдуму (стаття 160 КК України)» містить низку цікавих позицій і ідей 
автора. Зокрема, дисертант визначає, що саме становить зміст родового, 
видового та безпосереднього об’єктів аналізованого злочину; зазначає, що 
склади злочину, передбачені частиною першою і другою ст. 160 КК, є 
дзеркальними; доводить, що діяння, передбачені законодавцем у частині третій 
ст. 160 КК, повністю охоплюються приписами частини другою цієї статті , 
через що пропонує виключити зазначене положення з тексту ст. 160 КК 
України; характеризує суб’єкт підкупу виборців або учасників референдуму; на 
основі ґрунтовного аналізу суб’єктивної сторони цього злочину доходить 
висновку, що для нього характерною є форма вини у виді прямого умислу.

На основі вивчення таких кваліфікуючих ознак, як повторність; вчинення 
злочину за попередньою змовою групою осіб; вчинення спеціальним суб’єктом 
пропонує авторську класифікацію спеціальних суб’єктів злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 160 КК: 1) особи, які беруть участь у підготовці або 
проведенні виборів або референдуму, та є службовими особами; 2) особи, які 
беруть участь у підготовці або проведенні виборів або референдуму (нагляді за 
їхнім проведенням), та не є службовими особами; 3) безпосередні учасники 
виборчого процесу.

Цінним здобутком третього розділу є справедливий висновок про 
неприпустимість подальшого посилення покарання за підкуп виборця, учасника 
референдуму з мотивів надання таким чином можливості правоохоронним 
органам здійснювати негласні слідчо-розшукові дії. Для досягнення вказаних 
цілей у протидії злочинам проти виборчих і референдних прав громадян 
доцільно розробити та включити до КПК України спеціальні положення, які б 
передбачали винятки щодо окремих категорій злочинів, уможливлюючи 
здійснення негласних слідчо-розшукових дій у кримінальних провадженнях за 
ними.

Важливе значення мають результати дослідження інших кримінально- 
правових наслідків вчинення підкупу виборця або учасника референдуму, 
зокрема пропозиція у ст. 160 ККУ передбачити заохочувальну норму такого 
змісту: звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила 
злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно 
заявила про підкуп до притягнення її до кримінальної відповідальності та 
активно сприяла його розкриттю.



Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 
основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 
оформлено відповідно до встановлених ВАК України вимог. Усе це дає 
підстави стверджувати про наукову зрілість дисертанта, уміння досліджувати 
складні кримінально-правові питання і окреслювати перспективи подальших 
пошуків у цій галузі.

Загалом позитивно оцінюючи виконану дисертантом роботу, водночас 
вважаємо за необхідне звернути увагу на той факт, що певні теоретичні позиції, 
висновки і твердження, викладені у дисертації, на наш погляд, не є 
безспірними, а тому потребують додаткової аргументації. Як видається, все це 
може слугувати підґрунтям для наукової дискусії під час захисту поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук дисертації.

1. У підрозділі 1.2 дисертації автор, аналізуючи особливості 
регламентації кримінальної відповідальності за підкуп виборця або учасника 
референдуму, приділяє належну увагу особливостям відповідальності за 
перешкоджання вільному здійсненню виборчого права у разі вчинення його 
юридичною особою у законодавстві зарубіжних країн. Далі, досліджуючи 
суб’єкт підкупу виборця або учасника референдуму, В. В. Кострицький робить 
слушний висновок, що не визнаючи юридичних осіб суб’єктом злочину, 
вітчизняний законодавець здійснив важливі заходи та створив нормативне 
підґрунтя для можливої їхньої відповідальності відповідно до приписів 
кримінального закону у тому числі за вчинення злочину, передбаченого ст. 160 
ККУ. Разом з тим, у розділі 3 дисертації варто було б додатково означити, у 
яких випадках які види заходів кримінально-правового характеру доцільно 
застосовувати.

2. Досліджуючи у підрозділі 2.2 своєї роботи елементи об’єктивної 
сторони підкупу виборця або учасника референдуму дисертант розкриває зміст 
предмету цього злочину -  неправомірної вигоди, та порівнює його з 
аналогічними визначеннями, закріпленими у стаття 354 та 364-1 КК України, а 
також у ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції». При цьому він зазначає, що, «на 
відміну від ст.ст. 354 і 364-1 ККУ, визначення в ст. 160 іде в розріз із 
відповідними положеннями ЗУ «Про запобігання корупції». На наш погляд, 
якщо брати до порівняння приписи КК та спеціального закону, то орієнтуватися 
необхідно на спеціальний закон, цариною правового регулювання якого є саме 
запобігання корупції. Більше того, наявна в ньому вказівка на «будь-які інші 
вигоди нематеріального чи негрошового характеру» дозволяє не обмежувати 
перелік грошовими коштами, іншим майном, перевагами, пільгами, послугами, 
нематеріальними активами, а також врахувати можливий подальший розвиток 
суспільства, коли поява нового, навіть, невідомого на певний час виду вигоди, є 
вже врахованою у тексті закону».



Вказана думка все ж потребує уточнення -  чи то автор мав на увазі 
необхідність уніфікації змісту усіх використовуваних термінів, чи то навпаки, 
ЗУ «Про запобігання корупції» мають відповідати лише предмети діянь, 
передбачених статтями 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 369, 369-2, 370 КК?

3. Розкриваючи зміст об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ст. 160 КК України, автор зазначає, що «Інші ознаки об’єктивної сторони 
злочину, такі, як наслідки, причиновий зв’язок між діяннями та наслідками, час, 
місце, знаряддя вчинення злочину, на кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 
160 ККУ, не впливають». Тому цікаво було б почути міркування дисертанта 
щодо того, чи можливе здійснення діяння передбаченого, наприклад, ч. З ст. 
160 КК, у період часу, відмінний від закріпленого у ст. 70 ЗУ «Про вибори 
народних депутатів України»?

4. Аналізуючи ознаки, які характеризують суб’єкта злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 160 КК, В. В. Кострицький зазначає, що ним є фізична 
осудна особа, яка має право голосу на виборах і референдумах, що проводяться 
згідно з приписами українського законодавства і, відповідно, має громадянство 
України, є дієздатною та досягла 18-річного віку. Однак нещодавно було 
опубліковано відео, на якому українські громадяни у Береговому отримують 
угорські паспорти і виголошують присягу на вірність Угорщині в консульстві 
цієї країни. Відповідно, хотілося б почути думку дисертанта стосовно того, чи 
може бути суб’єктом розглядуваного діяння особа з подвійним громадянством?

5. Серед кваліфікуючих ознак підкупу виборця або учасника 
референдуму (підрозділ 2.5) чільне місце приділяється розгляду питань, 
пов’язаних із вчиненням вказаних дій за попередньою змовою групою осіб. 
Проте, на жаль, автор оминув своєю увагою питання щодо видів співучасників. 
На нашу думку, досить важливими є також питання як слід кваліфікувати дії 
осіб, які сприяли у досягненні домовленості між виборцем та суб’єктом, що 
вчиняє підкуп або передає гроші; як слід кваліфікувати дії довіреної особи або 
кандидата, який особисто не пропонував, не обіцяв, не надавав виборцю чи 
учаснику референдуму незаконної вигоди, а схилив до цього іншу особу?

6. У пункті 7 висновків наводиться авторська редакція статті 160 КК 
України. Однак робота набула б ще більшої довершеності, якби ця цінна 
науково-практична пропозиція була б оформлена у вигляді законопроекту та 
направлені до якогось суб’єкта законодавчої ініціативи

У цілому висловлені зауваження мають дискусійний характер та не 
знижують загальну позитивну оцінку проведеного дослідження. Робота 
виконана на вельми актуальну тему, відрізняється новизною, містить приріст 
наукового знання щодо розв’язання теоретичних та практичних питань 
кримінально-правової характеристики підкупу виборця або учасника 
референдуму.



Із наведеного випливає висновок, що дисертаційне дослідження 
«Кримінально-правова характеристика підкупу виборця або учасника 
референдуму» є самостійним завершеним монографічним дослідженням, 
виконаним на належному рівні, і таким, що повністю відповідає паспорту 
спеціальності 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально- 
виконавче право та вимогам п.п. 9, 11, Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 р. N567, а її автор Кострицький Віталій Володимирович заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
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