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В І Д Г У К 

офіційного опонента 

доктора юридичних наук професора Музики Анатолія Ананійовича 

на дисертацію Пащенка Олександра Олександровича 

«Соціальна обумовленість кримінально-правових норм», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право 

 

І. Актуальність теми дослідження не викликає щонайменшого 

сумніву, оскільки розв’язання проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм безпосередньо слугує раціональній охороні та 

захисту прав і свобод людини і громадянина. Як правильно зазначає 

дисертант, проблема кримінально-правових норм у теорії кримінального права 

є однією з фундаментальних і багатоаспектних. Необхідність забезпечення 

відповідності зазначених норм суспільним потребам актуалізує наукове 

завдання щодо розробки механізму (алгоритму) оцінки такої відповідності. 

У кримінально-правовій доктрині  накопичена значна інформація про 

соціальну обумовленість кримінального закону. Помітний внесок у розробку 

цієї проблематики належить харківській науковій школі, зокрема її 

представнику – академіку  В. І. Борисову. Багато з його слушних ідей 

враховані в рецензованій праці. 

Водночас необхідно зазначити, що проблема соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм (на її загальнотеоретичному рівні) до останнього 

часу залишалася в Україні без належної уваги науковців. У своїй дисертації, а 

раніше – у монографії О. О. Пащенко цю прогалину значною мірою усунув. 

Наведене, а також сформульовані автором нові наукові положення 

теоретичного і прикладного характеру щодо питань соціальної обумовленості 
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кримінально-правових норм і визначають актуальність теми дисертації 

О. О. Пащенка. 

ІІ. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації О. О. Пащенка, та їх 

достовірність є достатньо високими.  

Високий рівень обґрунтованості положень і висновків дисертації 

забезпечується належною методикою дослідження.  

Висновки і рекомендації дисертанта ґрунтуються на глибокому аналізі 

вітчизняних і зарубіжних джерел, літератури з питань теорії та філософії 

права, кримінального права, кримінології й інших правових наук, 

енциклопедично-довідкової літератури. 

Заслуговує на увагу список використаних джерел – всього 591 

найменування.  

Емпіричну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані 

Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України. 

Дисертація є кваліфікованим самостійним дослідженням. Її основні 

теоретичні та практичні висновки, положення та пропозиції викладено в 

одноособовій монографії «Соціальна обумовленість закону про кримінальну 

відповідальність» (2018), 30-ти наукових статтях, з яких 26 наукових статей 

опубліковано у фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України 

(п’ять статей в електронних фахових виданнях), 4 наукові статті – у 

зарубіжних періодичних виданнях, а також у 22-х тезах наукових доповідей на 

наукових заходах. 

ІІІ. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  Праця О. О. Пащенка є першим в Україні 

комплексним науковим дослідженням, що присвячене розробці теоретичних і 

законотворчих проблем соціальної обумовленості кримінально-правових норм.  
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До положень дисертації, які, мають елементи новизни (з окремими 

критичними застереженнями, про що йтиметься далі), належать такі 

результати дослідження.  

Здобувачем уперше: 

систематизовані наукові знання щодо становлення та розв’язання 

наукової проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм у 

доктрині кримінального права за період з 1970 р. до 2019 р.; 

зроблено висновок, що проблему соціальної обумовленості доцільно 

досліджувати, дотримуючись поділу кримінально-правових норм на чотири 

види: охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції); 

обґрунтовано недоречність виокремлення такої групи обставин 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм, як «соціальні» 

обставини, оскільки вони є складовою частиною такої обставини, як суспільна 

корисність кримінально-правових норм; крім того, всі обставини соціальної 

обумовленості є «соціальними» (тому вона, власне, і називається «соціальна 

обумовленість»), і в такому разі частка поняття іменується так само, як і ціле; 

зроблено висновок, що система обставин, за допомогою яких 

визначається соціальна обумовленість кримінально-правових норм, має 

ґрунтуватися на такому критерії, як обов’язковість їх (обставин) врахування 

щодо кожної досліджуваної норми; 

обґрунтовано переліки обставин, за допомогою яких слід визначати 

соціальну обумовленість кримінально-правових норм кожного виду (очевидно, 

ці переліки не є вичерпними і бездоганними); 

доведено, що поняття такої обставини, як «системно-правова 

несуперечливість» кримінально-правових норм, є ширшим за поняття 

«нормативні фактори» та «кримінально-політична адекватність», а тому саме 

його слід використовувати для характеристики соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм; 

обґрунтовано, що існування будь-якої кримінально-правової норми має 

бути обумовлене історичним досвідом або зміною умов життя суспільства, які 
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запропоновано розглядати як обов’язкові альтернативні обставини соціальної 

обумовленості кримінально-правових норм; 

встановлено, що зміна динаміки – зростання або зменшення кількості 

злочинів або збільшення кола діянь небезпечних для суспільства (які не 

визнавалися злочинами), повністю охоплюється такою обставиною соціальної 

обумовленості, як зміна умов життя суспільства, а тому не має розглядатися як 

окрема обставина соціальної обумовленості; 

обґрунтовано, що охоронна кримінально-правова норма може бути визнана 

суспільно корисною лише за тієї умови, що в її санкції міститься покарання, яке є 

адекватним небезпечності того діяння, відповідальність за яке передбачена в 

диспозиції і дає суду можливість призначити винній особі необхідне і достатнє 

покарання без залучення пільгових інститутів Загальної частини; 

встановлено, що така обставина соціальної обумовленості, як «наявність 

можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням кримінально-

правовими засобами», утворюється двома парними категоріями: можливістю 

боротьби за допомогою кримінально-правових засобів і неможливістю 

боротьби за допомогою інших; 

доведено, що «наявність матеріальних ресурсів для реалізації 

кримінально-правової заборони», що іноді виділяють у літературі як 

обставину соціальної обумовленості (або як підставу криміналізації), не можна 

відносити до групи соціально-економічних; 

визнається, що під час криміналізації нових небезпечних для суспільства 

діянь слід з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів і в якому обсязі 

потребуватиме встановлення і реалізація нової кримінально-правової 

заборони. Водночас для визначення соціальної обумовленості наявної норми 

немає принципового значення, чи було це враховано при криміналізації (на 

той момент) або ні, оскільки тут має значення лише сучасна оцінка; 

зроблено висновок, що для визначення соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм суспільна думка виступає як складова вираження 

суспільної моралі та суспільної правосвідомості; 
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удосконалено: 

положення щодо необхідності окремого розгляду в науці кримінального 

права соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за певний вид 

діянь поряд із соціальною обумовленістю певних кримінально-правових норм; 

позицію, що системно-правова несуперечливість кримінально-правових 

норм включає в себе необхідність їх побудови на тих самих засадах, що і 

подібні норми. В тому випадку, коли норма побудована на інших засадах, для 

констатації її системно-правової несуперечливості слід оговорювати, чому так 

зроблено; 

положення, що єдність термінології не є характерною для усіх без 

винятку кримінально-правових норм; 

дістали подальшого розвитку: 

положення щодо використання в доктрині кримінального права поняття 

«кримінально-правова норма» («норма кримінального права») не лише у 

значенні «логічна норма», а й у значенні «норма-припис», тобто для 

позначення через таке поняття окремих статей (частин статей) як Загальної, 

так і Особливої частин КК; 

думка про використання в доктрині кримінального права терміна «закон 

про кримінальну відповідальність» («кримінальний закон») у двох значеннях: 

для позначення кримінального кодексу в цілому та однієї з його статей і навіть 

частини статті; 

положення стосовно розгляду в кримінально-правовій доктрині поняття 

«криміналізація» в динаміці та у статиці, доцільності виокремлення його 

широкого і вузького розуміння (значення); 

підхід до визначення поняття соціальної обумовленості кримінально-

правових норм, що пов’язаний із дослідженням певних обставин, які відображають 

залежність кримінально-правових норм від умов суспільного життя; 

положення, що поміщення законодавцем кримінально-правової норми не 

в той розділ КК, де вона мала б бути, свідчить про порушення системно-

правової несуперечливості; 
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висновок, що застосування оціночних понять у кримінальному праві в 

цілому є соціально обумовленим; 

положення, що підставою для існування (передбачення) в законодавстві 

про кримінальну відповідальність спеціальних норм є істотна відмінність у 

характері або ступені суспільної небезпечності діяння, передбаченого цими 

нормами, порівняно із загальними нормами. 

 

Оцінюючи важливість для науки і практики одержаних автором 

результатів, необхідно також відзначити, що дисертація О. О. Пащенка 

виконана відповідно до: плану наукових досліджень кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 

межах цільової комплексної програми «Теоретичні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України та практики його застосування» (номер 

державної реєстрації 0111U000959); науково-дослідницьких планів Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук України в межах 

фундаментальних тем «Теоретичні питання удосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування» (номер державної реєстрації 

0112U001335) і «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України» (номер державної реєстрації 0117U000285). Тема роботи 

затверджена рішенням вченої ради Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (протокол №  1 від 7 вересня 2012 року). 

 

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Викладені в дисертації положення можуть бути використані у: 

науково-дослідній діяльності – як основа для подальшого наукового 

дослідження проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм 

та криміналізації суспільно небезпечних діянь; 

правотворчій діяльності – для вдосконалення кримінального 

законодавства: у частині його приведення у відповідність з вимогами 
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системності кримінального закону; у частині його приведення у відповідність 

з вимогами чіткості й ясності мови закону; у частині уніфікації термінології; у 

частині індивідуалізації відповідальності (лист Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

№ 04-18/12-1265 від 3 липня 2018 р.); 

правозастосовній діяльності – при вивченні судової практики 

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду та підготовки 

рекомендаційних роз’яснень судам нижчого рівня в порядку ст. 44 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», а також під час касаційного 

перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях (Акт впровадження 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду вих. № 263/0/158-

18 від 25.06.2018 р.);  

навчальному процесі – підчас розробки програм підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії за 

спеціальністю 081 «право» з навчальних дисциплін: «Сучасна правова система 

України: стан та перспективи розвитку» (2016 р.) та «Доктринальні засади 

кримінально-правового регулювання» (2016 р.) Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України, а також під час читання тем лекцій та 

проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасна правова 

система України: стан та перспективи розвитку» (протягом 2017/2018 

навчального року) (Акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 18.06.2018 р.); при підготовці Методичних вказівок та 

програми для підготовки аспірантів та пошукувачів до складання 

кандидатського іспиту з кримінального права України (спеціальність 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (2016 р.) 

та Комплексу навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії за 

спеціальністю 081 «право» з навчальної дисципліни «Доктринальні проблеми 

кримінального права» (2016 р.) Національного юридичного університету імені 
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Ярослава Мудрого (Акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 22.06.2018 р.). 

Зміст автореферату дисертації відповідає її основним положенням та 

встановленим вимогам. 

 

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, слід звернути увагу 

на окремі протиріччя, спірні положення, які, на мою думку, потребують або 

додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації. 

1. Досліджуючи кримінально-правові норми, дисертант спирається на 

праці фахівців у галузі загальної теорії права, які за критерієм функціональної 

спрямованості поділяють правові норми на регулятивні, охоронні та 

заохочувальні. Норми-дефініції виокремлюються фахівцями у галузі теорії 

права як один із видів спеціалізованих правових норм. Зважаючи на це, для 

вирішення проблеми соціальної обумовленості автор виокремлює 4 види 

кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність): 

охоронні, регулятивні, заохочувальні та дефінітивні (норми-дефініції) – с. 142 

– 143. Це віднесено також і до положень наукової новизни.   

У зв’язку з цим виникає кілька запитань. По-перше, якій функції 

кримінального права кореспондують дефінітивні норми? По-друге, чому не 

згадується запобіжна функція?  

Але маю акцентувати на більш важливому. Цілком справедливим (а тому 

виправданим) вважаю за необхідне визнавати за кримінальним правом ще й 

компенсаційну функцію, без якої соціальна обумовленість кримінально-

правового регулювання втрачає свій сенс. Особливо це проявляється тоді, коли 

охоронна і запобіжна функції «не спрацювали». 

Наразі КК України містить декілька статей, в яких відображені певні 

ознаки, що притаманні компенсаційним нормам. Це статті 45 і 46, які 

передбачають можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, 

якщо вона, зокрема, «відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну 

шкоду». 
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У ч. 5 ст. 96-2 КК України зазначено: «Спеціальна конфіскація не 

застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, 

які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному 

володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином». 

Традиційно компенсаційна функція кримінального права реалізується 

через пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні. Тут слід 

звернути увагу на обставину, що має принципове значення: завдана злочином 

істотна шкода (і навіть можливість її заподіяння) фізичній чи юридичній особі, 

суспільству або державі є сутністю такої обов’язкової ознаки поняття злочину, 

як його суспільна небезпека (ст. 11 КК України). 

На мою думку, розділ XIV «Інші заходи кримінально-правового 

характеру» КК України варто доповнити ст. 911 («Відшкодування 

(компенсація) шкоди потерпілому») – на кшталт ст. 127 КПК України, ст. 1177 

ЦК України. 

Прошу дисертанта обґрунтувати відповідь на запитання: чи існує 

соціальна обумовленість виокремлення у кримінальному праві компенсаційної 

функції і відповідних норм, спрямованих на її виконання? 

2. Дисертант формулює правильні, корисні висновки щодо розуміння 

соціальної обумовленості як важливого інструментарію у кримінальному праві 

(с. 155). Однак власну дефініцію аналізованого поняття автор пропонує доволі 

скромно: 

«Предметом нашого дослідження є соціальна обумовленість кримінально-

правових норм, яку варто визначати як сукупність обставин, яким вони мають 

відповідати» (с. 156).  

Тому, мабуть, цього визначення немає і серед положень наукової новизни. 

А варто було б над цим попрацювати. 

На мою думку, не претендуючи на істину в останній інстанції, соціальна 

обумовленість кримінально-правових норм – це визначена об’єктивними 

обставинами необхідність відповідного законодавчого регулювання певних 

кримінально-правових відносин (у минулому, сьогоденні чи в майбутньому). 
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Свій реальний вияв, тобто формалізацію соціальна обумовленість, по суті, 

набуває у науково обґрунтованому висновку спеціалістів щодо конкретного 

законодавчого рішення – про практично корисне, розумне його ухвалення 

(відмову в ухваленні), збереження чи скасування такого рішення. 

 Натомість цілком сприймаємо авторське визначення поняття обставин 

соціальної обумовленості кримінально-правових норм: «Це явища, події, 

факти і т. ін., що відображають залежність кримінально-правових норм від 

умов суспільного життя» (с. 166). 

3. Декілька слів про «чіткість і ясність мови кримінально-правових норм» 

та «єдність і визначеність термінології кримінально-правових норм» як 

обставин, що утворюють, на думку дисертанта, соціальну обумовленість 

кримінально-правових норм. Ним зроблено висновок: «… чіткість і ясність 

мови виступає як «повноцінна» обставина соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм» (с. 223); у свою чергу, «єдність і визначеність 

термінології…» належить до родових факультативних обставин соціальної 

обумовленості (с. 250). Матеріал дисертації у цій частині (с. 220 – 254) є 

цікавим і, можливо, не зайвим. Мабуть, ніхто не стане заперечувати, що 

зазначені вимоги (щодо мови і термінології) є виправданими у законотворенні. 

І вони – соціально обумовлені. Але соціальна обумовленість кримінально-

правових норм, і соціальна обумовленість чіткості і ясності мови, єдності і 

визначеності термінології кримінально-правових норм – суть різні 

функціональні аспекти феномена «соціальна обумовленість». Тут автор, на 

мою думку, припустився підміни понять. Мова і термінологія знаходяться за 

межами обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм. 

Інакше слід погодитися, наприклад, з таким нелогічним висновком: юридична 

невизначеність якоїсь конкретної норми означає, що не існує об’єктивної 

необхідності у регулюванні відповідних суспільних відносин.     

4. Аналізуючи термінологічний аспект предмета дослідження, автор 

застосував, як видається, хибний підхід. Він пише, що «російські слова 

«обусловленность», «обусловленный», «обусловливать», «обусловить» 
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перекладаються на українську мову в першу чергу як «обумовленість», 

«обумовлений», «обумовлювати», «обумовити». Лише після цього, на другому 

місці, розташовано такі варіанти перекладу названих слів як «зумовленість», 

«зумовлений», «зумовлювати», «зумовити». На підставі цього дисертант 

зробив висновок, що правильніше писати про «соціальну обумовленість», а не 

«соціальну зумовленість» (с. 159). 

У наведеному фрагменті нас хвилює не висновок дисертанта, а його 

звернення з питання тлумачення слів до того самого «старшого брата», 

оскільки саме останній, на думку дисертанта, має сприйматися читачами як 

взірець у розумінні українських мовних проблем. Хіба недостатньо арсеналу 

власне української мови? І чому дисертант не звернувся з цим питанням, 

наприклад, до латини, болгарської, польської чи англійської мови? До речі, 

обумовленість – лат. stipulati; зумовленість, залежність – лат. dependentiam. 

Англійською «обумовленість» – це conditionality, а «зумовленість» – 

precondition, що, в свою чергу, перекладається українською як «передумова».   

Наведене спостереження у всіх випадках свідчить лише про одне: слова 

«обумовленість» і «зумовленість» у відповідному їх вживанні насправді 

можуть відображати різний смисл. То до чого тут переклад російською чи 

навпаки? 

5. У дисертації досить часто вживається поняття «кримінальне 

переслідування», яким не послуговується КК України. Ця сполука слів 

вживається лише у ч. 1 ст. 542 КПК України: «… перейняття кримінального 

переслідування…». При цьому визначення аналізованого поняття відсутнє. По 

суті, на мою думку, йдеться про «кримінальне провадження – досудове 

розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність» 

(п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Якщо кримінальне провадження – це сфера кримінального процесу, то 

кримінальна відповідальність є інститутом кримінального права.  
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Що має на увазі дисертант, вживаючи поняття «кримінальне 

переслідування»?  

6. Декілька дрібних за обсягом міркувань. 

6.1. У вступі дисертації написано: «Самостійною частиною науки 

кримінального права є соціологія кримінального права» (с. 31). Хіба це 

насправді так?   

6.2. Автор зазначив, що емпіричну базу дослідження становлять, зокрема, 

результати анкетування 270 науковців (докторів і кандидатів юридичних наук) 

із проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Дисертація 

містить Додаток Б «Анкета для опитування науковців (докторів і кандидатів 

юридичних наук) з проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм» (с. 442 – 443). Однак результатів такого анкетування у дисертації та 

авторефераті виявити не вдалося. Можливо, я був неуважним. 

6.3. Автор пише, що ним 

«уперше:  

проведено системне дослідження становлення та вирішення наукової 

проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм у доктрині 

кримінального права». 

Надзвичайний обсяг виконаної здобувачем роботи насправді вражає. 

Однак це («проведено системне дослідження…») не може бути науковою 

новизною. Необхідно було викласти текст у такій, наприклад, редакції: 

«Уперше систематизовані наукові знання щодо становлення та розв’язання 

наукової проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм у 

доктрині кримінального права за період…».  

Якщо члени спеціалізованої вченої ради сприймуть мою пропозицію, вона 

може бути втілена у відповідному висновку ради. 

6.4. До положень наукової новизни дослідження автор відносить, зокрема, 

«положення, що підставою для існування (передбачення) в законодавстві про 

кримінальну відповідальність спеціальних норм є істотна відмінність у 
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характері або ступені суспільної небезпечності діяння, передбаченого цими 

нормами, порівняно із загальними нормами». 

Вимагається, написано в дисертації, аби кримінально-правова норма «не 

дублювала б заборони, встановлені іншими нормами, не створювала б зайву 

конкуренцію та існування нічим не зумовлених спеціальних складів» (с. 380). 

Постає запитання: у чому полягає соціальна обумовленість (якщо така 

існує) виокремлення, наприклад, відповідних спеціальних норм про посягання 

на життя працівника правоохоронного органу, журналіста, судді, адвоката (те 

саме стосується їхнього здоров’я, майна), якщо є, зокрема, статті 115, 121, 194 

КК України? 

6.5. Цілком обґрунтованим сприймається текст дисертації про внесок 

В. І. Борисова в розробку аналізованої проблематики: «Позитивним є також 

висновок правознавця стосовно того, що фактори, якими обумовлюється 

існування чи прийняття відповідної кримінально-правової норми (групи норм) 

можуть бути неоднаковими як з точки зору їхньої кількості, так і змісту 

кожного з них» (с. 82). 

Натомість у рубриці «Наукова новизна отриманих результатів» фігурує 

таке положення: «Обґрунтовано вичерпні переліки обставин, за допомогою 

яких слід визначати соціальну обумовленість кримінально-правових норм 

кожного виду». Очевидно, ці переліки не є вичерпними і бездоганними. 

6.6. Підрозділ 2.1 має назву «Закон про кримінальну відповідальність та 

кримінально-правові норми як основоположні категорії кримінального права» 

( с. 121). А хіба категорії «злочин», «покарання» чи «кримінальна 

відповідальність» – це не основоположні, а другорядні категорії? 

6.7. Загальне позитивне враження від рецензованої праці було б значно 

посилено, якби дисертант не оминув проблеми соціальної обумовленості 

кримінальних проступків. Це не просто моє побажання, а дещо більше. 

Викладені критичні міркування не можуть похитнути засадничі 

положення праці. У своїй більшості зауваження стосуються спірних аспектів, 

або ж мають рекомендаційний характер. 



Рецензована дисертація містить наукові положення та науково 

обґрунтовані результати у галузі кримінального права, що розв’язують 

важливу наукову і прикладну проблему -  автором розроблена та ефективно 

апробована концепція соціальної обумовленості кримінально-правових норм.

Праця Пащенка Олександра Олександровича «Соціальна обумовленість 

кримінально-правових норм» відповідає вимогам, які передбачені п. 9, 10, 12, 

13, 14 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а сам здобувач на 

основі публічного захисту заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право.
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