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судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми. На сьогодні виникають розбіжності між 

доктриною, чинним законодавством і практикою при звільненні особи від 

кримінальної відповідальності. Інститут звільнення від кримінальне! 

відповідальності, безумовно відіграє важливу роль у розвитку кримінально- 

правової та кримінально-процесуальної політики, оскільки саме цей інститут 

визначає тих осіб, які можуть бути звільненні від кримінальної 

відповідальності. Наявність цього інституту відповідає завданням гуманізації 

законодавства, які стоять перед політикою у сфері боротьби зі злочинністю.

Застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

спрямоване на виправлення особи, яка вчинила певний злочин шляхом вияву 

позитивної пост кримінальної поведінки. Однією з головних рис цього 

інституту є домінування принципу гуманізму. Соціальна зумовленість 

інституту звільнення від кримінальної відповідальності є такою, що не 

завжди мета, якої прагне досягти держава, застосовуючи покарання та інші 

засоби кримінально-правового впливу, передбачені за вчинення кримінально 

караного діяння, може бути досягнута лише за допомогою реального їх 

призначення щодо винного. У деяких випадках, незважаючи на те, що особа 

вчинила суспільно-небезпечне діяння, доцільнішим для суспільства та її 

самої є звільнення від кримінальної відповідальності на підставах визначених 

законом.
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Крім того інститут звільнення від кримінальної відповідальності є 

комплексним кримінально-правовим та кримінально-процесуальним 

інститутом, міжгалузевим правовим інститутом, що представляє собою 

комплексне матеріально-процесуальне утворення, і включає в себе систему 

відповідних норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, сутністю 

яких є відмова держави від реалізації кримінальної відповідальності щодо 

особи, яка вчинила діяння, заборонене під загрозою покарання кримінальним 

законом.
Отже, кримінально-правові та кримінально-процесуальні норми, що 

регулюють розглянуті однорідні відносини, не можуть існувати незалежно, а 

повинні функціонувати тільки у взаємозв'язку.

Інститут закриття кримінального провадження займає важливе місце в 

системі процесуальних засобів, спрямованих на забезпечення завдань 

кримінального судочинства. Рецензоване дисертаційне дослідження 

присвячене підставам та процесуальному порядку прийняття рішення про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності та закриття 

кримінального провадження. Точне регламентування та правильне 

застосування закону при ухваленні вказаного рішення вимагає теоретичного 

та законодавчого дослідження.

Науковий інтерес до проблем інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності з моменту появи в КК України 2001 р. та нового 

кримінального процесуального кодексу України 2012 р. зростає, у зв'язку з 

новими завданнями кримінального судочинства і новими підставами 

звільнення від кримінальної відповідальності.

Зазначене підтверджує особливу актуальність обраної автором теми, 

своєчасність даного дослідження, його теоретичне та прикладне значення. 

Результати дослідження є важливими як для теорії кримінально- 

процесуального права, так і для законодавчої та правозастосовної діяльності.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 
практики. Робота Марченко О.А. пов’язана з загальнонаціональними та

2



відомчими науковими програмами й виконана з урахуванням положень 

Закону України від 11.07.2001 р. № 2623-111 (в редакції від 12.10.2010р.) 

«Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» та плану заходів 

Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 

Кримінального процесуального кодексу України, затвердженого наказом 

МВС України від 08.08.2012 р. № 685. Тема відповідає положенням додатка 

10 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275. Дослідження є частиною 

науково-дослідної теми Одеського державного університету внутрішніх 

справ «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних 

органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» 

(державний реєстраційний № 011611006773).

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих у дисертації.
Автором було проведене самостійне дослідження наукової проблеми 

процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
що надало можливість автору сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо 

подальшого розвитку теорії кримінально-процесуального права та 

удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України 

у зазначеній сфері, а відповідно і правозастосовної практики.

Досить конкретні визначення завдань дослідження відтворюють 

особливе значення для автора аналізу теоретичних аспектів дослідження 

проблеми кримінально-процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності. Такий підхід у формулюванні завдань є підтвердженням 

комплексного характеру дослідження, як такого, що полягає у необхідності 
послідовного розгляду теоретичних, законодавчих та правозастосовних 

аспектів визначеної проблеми.

Значну увагу автор надає методології дослідження. Дисертант 

застосував загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які обрані з
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урахуванням поставленої мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження: 

зокрема порівняльно-правовий та системно-правовий методи дослідження, 

які здобувачка використала на декількох рівнях: щодо співвідношення 
положень кримінального та процесуального законодавства, щодо 

співвідношення змісту та сутності суто кримінально-процесуальних 

інститутів та конкретних процесуальних норм з метою виявлення тих 

проблем застосування звільнення від кримінальної відповідальності, які 

обумовлені порушенням системного зв’язку розглядуваного інституту 

(підрозділи 2.1., 2.2., 3.1., З.2., 3.3).
Розглянуті автором питання безумовно як такі, що відтворюють змісту 

суттєвих для подальшого реформування кримінально-процесуального 

законодавства положень. В положеннях новизни: в наданих теоретичних 

висновках, пропозиціях до чинного законодавства та практики їх 

застосування, - відтворюється належний загальнотеоретичний та 

методологічний рівень виконаного наукового дослідження, його практичне 

значення.

Зокрема, маємо звернути увагу на нові підходи автора у вирішенні 

наступних теоретичних та законодавчих проблем: щодо розгляду 

«процесуального порядку звільнення від кримінальної відповідальності» як 

певну системну сукупність правових норм, спрямованих на реалізацію 
підстав застосування звільнення від кримінальної відповідальності, 

визначених у КК; в яких визначено (регламентовано) послідовність дій 

(етапів) кримінального провадження; визначені межі досудового

розслідування, його мінімально можливий обсяг; процесуальний статус 

суб’єктів кримінально-процесуальних відносин з приводу реалізації 

звільнення від кримінальної відповідальності; вимоги до змісту та форми 

рішень, які приймаються на різних етапах реалізації інституту звільнення від 

кримінальної відповідальності.
Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях.
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Результати дослідження апробовані на дев’яти науково-практичних 

конференціях протягом 2015 -  2018 років, викладені у 8 наукових працях. У 

тому числі у 6 наукових статтях, опублікованих у фахових наукових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, у 2 наукових статтях, 

опублікованих у зарубіжному періодичному виданні, у 9 тезах доповідей на 

наукових та науково-практичних конференціях.

Крім розглянутих вище наукових положень, в роботі містяться і інші 

положення, висновки та рекомендації, які у сукупності забезпечують 

цілісність проведеного дослідження.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертант виконав 

вимоги, що ставляться ДАК МОН України до цього виду наукових праць. 

Структура дисертації відповідає меті й завданням, відображає її ключові 

етапи.
Дисертаційний матеріал в основному логічно побудований і викладений 

відносно виділених автором розділів у такій послідовності: розділ 1 - 

«Теоретичні аспекти дослідження проблеми кримінально-процесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності»; розділ 2 - «Стан 

відтворення особливостей реалізації різних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності у кримінально-процесуальному законодавстві»; розділ З 

«Особливості кримінально-процесуального порядку звільнення від 

кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових 

заходів виховного характеру».

Загальний обсяг дослідження становить 302 сторінки, з яких 213 - 

основного тексту. Список використаних джерел складається зі 274 джерел на 

35 сторінках, додатки -  на 28 сторінках.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, аналізується 

стан її наукової розробки, визначаються ЇЇ зв’язок із науковими програмами, 

планами, темами, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, 

наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, зазначаються
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відомості про апробацію результатів дослідження, публікації, структуру 

дисертації.
Перший розділ «Теоретичні аспекти дослідження проблеми 

кримінально-процесуального порядку звільнення від кримінальної 
відповідальності» складається із двох підрозділів і присвячений розгляду 

стану дослідження та визначенню понять звільнення від кримінальної 

відповідальності та кримінально-процесуальний порядок звільнення від 

кримінальної відповідальності.

Дисертант виважено ставиться до термінології, яку використовує, 

детально аналізує той чи іншій термін, уточнює чи пояснює певні 
формулювання. Так у підрозділі 1.1 розглядаючи стан дослідження 

кримінально-процесуального порядку звільнення від кримінальної

відповідальності» автор надає системно доктринальні джерела за певними 

напрямами дослідження, зокрема визначення конкретних процесуальних 

проблем у сфері реалізації звільнення від кримінальної відповідальності.

У підрозділі 1.2. «Звільнення від кримінальної відповідальності, 

кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної

відповідальності: поняття та ознаки» на особливу увагу заслуговують 

обгрунтовані результати дослідження щодо доцільності подальшого 

вдосконалення понятійного апарату кримінально-процесуального права 

шляхом законодавчого визначення у ст. З КПК термінів «звільнення від 
кримінальної відповідальності», «кримінально-процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності». Надаються пропозиції щодо 

змісту п.п. 14-1 та 14-2 ст. З КПК.

У другому розділі «Стан відтворення особливостей реалізації різних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності у  кримінально- 
процесуальному законодавстві» розглядається кримінально-процесуальний 

порядок застосування різних видів звільнення від кримінальної

відповідальності: співвідношення кримінального та кримінально-

процесуального законодавства; процесуальний статус окремих суб’єктів
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кримінально-процесуальних відносин у сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності: проблеми чинного законодавства.

У підрозділі 2.1. «Кримінально-процесуальний порядок застосування 

різних видів звільнення від кримінальної відповідальності: співвідношення 
кримінального та кримінально-процесуального законодавства», звертає на 

себе увагу думка автора відносно доцільності законодавчої конкретизації 

окремих елементів кримінально-процесуального порядку застосування 

спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності в окремій 

кримінально-процесуальній нормі, в якій мають знайти відтворення 

особливості порядку проведення прокурором, слідчим, суддею 
роз’яснювальної діяльності; особливі вимоги щодо кваліфікації, доведення 

наявності належної позитивної пост злочинної поведінки; значення та 

порядок формалізації думки потерпілого (потерпілих).

Надані пропозиції щодо змісту спеціальної норми - ст. 285-1 КПК, яка 

має визначати особливості процесуального порядку застосування видів 

звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених Особливою 

частиною КК.

У підрозділі 2.2. «Процесуальний статус окремих суб'єктів 

кримінально-процесуальних відносин у  сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності: проблеми чинного законодавства» цікавою 

є позиція автора щодо необхідності уточнення правового статусу слідчого у 

процесі підготовки матеріалів для звільнення. Автор надає пропозиції щодо 

внесення змін у ч. 2, 3 ст. 286 КПК. У своєму дослідженні дисертант 

обґрунтовує доцільність усунення правових протиріч щодо правового 

статусу дорослих підозрюваних та неповнолітнього віку. Відповідно автор 

пропонує внесення відповідних змін у чинне законодавство.

У третьому розділі «Особливості кримінально-процесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 

застосуванням примусових заходів виховного характеру» розглядаються 

проблеми чинного кримінально-процесуального законодавства України щодо
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засад кримінального провадження, застосування примусових заходів 

виховного характеру, а також напрями удосконалення кримінально- 

процесуального порядку застосування примусових заходів виховного 

порядку щодо неповнолітніх.

У підрозділі 3.1. «Засади кримінального провадження щодо 

неповнолітніх: проблеми чинного кримінально-процесуального

законодавства України» на особливу увагу заслуговують положення 

дисертації, в яких доводиться, що необхідним є подальша більш поглиблена 

спеціалізація чинної системи кримінального правосуддя щодо неповнолітніх. 

Наголошується на тому, що існують суперечності та невідповідності між 

положеннями кримінального та кримінально-процесуального законодавства 

у сфері реалізації звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 

із застосуванням примусових заходів виховного характеру, що вказує на 
доцільність є визначення щодо неповнолітніх специфічного змісту принципу 

рівності громадян перед законом та судом.

У підрозділі 3.2. «Звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру: наступність кримінального процесуального законодавства» 

привертає увагу позиція автора про те, що набуває актуальності узгодженість 

та систематизація кримінально-процесуальних норм, які безпосередньо (або 

ж опосередковано) стосуються кримінально-процесуального порядку 
звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Ці норми 

містяться у різних Розділах та Главах чинного КПК, що ускладнює їх 

системне сприйняття та визначення того, наскільки чинне законодавство 

повно та дієво сприяє реалізації кримінально-правового інституту звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 97 КК. 

Окремої уваги заслуговує пропозиція автора щодо шляхів вирішення даних 

проблем на законодавчому рівні.

У підрозділі 3.3. «Кримінально-процесуальний порядок застосування 

до неповнолітніх примусових заходів виховного порядку: напрями
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удосконалення чинного законодавства» привертає окремої уваги розгляд 

найсуворішого примусового заходу виховного характеру - направлення 

неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і 

підлітків до його виправлення, а саме щодо доцільності законодавчої 

конкретизації порядку застосування цього заходу у спеціальній нормі (сі. 

497-2 КПК).
Проведений конкретний аналіз дисертації дозволяє зробити висновок 

про те, що дисертантом досягнуто поставленої мети та виконано означені 

ним завдання.

Практичне значення одержаних результатів дослідження
Полягає у тому, що наукові положення, сформульовані у дисертації, 

можуть бути використані в різних сферах діяльності: у науково-дослідній 

роботі під час подальших досліджень кримінально-процесуальної 

проблематики звільнення від кримінальної відповідальності (акт 

впровадження від 10 липня 2018 року); у навчальному процесі - при 

викладенні навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Досудове 

розслідування», «Організація роботи органів досудового розслідування», 

підготовці відповідних навчально-методичних матеріалів (акт впровадження 

від 10 липня 2018 року).

Разом із тим, позитивно оцінюючи зміст дисертації Марченко О.А. 

та наголошуючи на її відповідності вимогам щодо робіт, які подані на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, уявляється за 

доцільне висловити особисту думку щодо окремих її положень та 

висновків, які можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час захисту 

дисертації, або ж є такими, що потребують додаткової аргументації.

1. Здобувачка у підрозділі 2.2 розглядаючи питання щодо суб’єктів та 

змісту кримінально-процесуальних відносин у сфері реалізації звільнення від 

кримінальної відповідальності концентрує увагу переважно на особливостях 

процесуального статусу прокурора, слідчого, підозрюваного 

(обвинуваченого) і лише схематично розглядає питання, що остаточне
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рішення приймає суд, який виносить ухвалу про закриття кримінального 

провадження та звільнення від кримінальної відповідальності. На нашу 

думку доцільним є більш конкретно зупинитись на правах і обов’язках суду і 

саме з точки зору змісту кримінально-процесуальних відносин.

2. Аналіз підрозділів 3.2 та 3.3 щодо особливостей кримінально- 

процесуального порядку звільнення неповнолітніх від кримінальної 

відповідальності доводить, що не виключені випадки коли до неповнолітніх 

можуть повторно застосовуватися різні види звільнення від кримінальної 

відповідальності. Про те в змісті дисертації не розглядається це питання 

конкретно, не пояснюється чим обумовлене застосування на практиці 

повторного звільнення від кримінальної відповідальності, не висловлене 

особисте ставлення до цього здобувачки.

3. У Розділі 3 досить вдало і конкретно розглядаються проблеми 

особливостей кримінального провадження щодо неповнолітніх та 

сформульовані напрями удосконалення даного питання у чинному 

законодавстві. Зокрема мова йде про відновне правосуддя. Про те здобувачка 

не конкретизує увагу на питаннях, які можуть виникнути у зв’язку з 

утворенням альтернативної системи вирішення кримінально-процесуальних 

конфліктів. Зокрема, як буде розмежовуватися чинна система правосуддя та 

позасудова система; як забезпечити та гарантувати дотримання прав і 

інтересів неповнолітньої особи у позасудовому вирішенні справи.

4. Предметом дослідження (а відповідно і темою дослідження) є 

«процесуальний порядок» звільнення від кримінальної відповідальності. 

Проте автор у назві та змісті конкретних підрозділів використовує 

словосполучення «кримінальний процесуальний порядок» звільнення від 

кримінальної відповідальності. Слід було б, більш чітко обґрунтувати 

авторську позицію та співвідношення даних визначень.

5. Безумовно позитивним є те, що автор сконцентрував увагу у 

підрозділі 3.3. на обґрунтуванні положень, що чинне кримінально- 

процесуальне законодавство не достатньо повно (чітко) регулює сферу
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застосування окремих конкретних видів примусових заходів виховного 

характеру щодо неповнолітніх, що відповідно відтворюється у чинних 

проблемах правозастосування, призводить до ігнорування тих видів, які за 

своїми властивостями спроможні здійснити ефективний виховний вплив на 

правопорушника.
Але вважаємо, що розгляд суто теоретичних та правових аспектів порядку 

застосування примусових заходів виховного характеру мав підкріплюватися 

більш ґрунтовним аналізом проблем правозастосовної практики, 

співставлення кількісних показників, визначення тенденцій щодо того, які 

види примусових заходів виховного характеру превалюють.
Разом з тим висловлені зауваження мають дискусійний характер і не 

знижують загалом високий рівень дисертаційного дослідження.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.
Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Марченко Олени Анатоліївни на тему «Процесуальний порядок 

звільнення від кримінальної відповідальності є повним, комплексним, 

монографічним дослідженням та відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 зі змінами та 

доповненнями від 19 серпня 2015 року, а її автор Марченко Олена 

Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
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