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Актуальність даного дослідження обумовлюється тим, що у 

законодавстві та практиці кримінального судочинства України все більше 

уваги звертається на те, що завдання дозволу соціального конфлікту в області 

правозастосування - це не тільки покарання, але і примирення і звільнення 

від кримінальної відповідальності за вказаними в КК України і КПК України 

підставами (ст. 284, статтями 285—288 КПК України). Беручи справедливе 

рішення, за особу, що вчинила злочин, потрібно бачити щось більше, ніж 

правопорушника. Покарання необхідно розглядати як важливий, але не 

єдиний не головний засіб у боротьбі із злочинністю.

У кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві 

України, поряд з покаранням, розвиваються і удосконалюються системи 

інших засобів впливу на правопорушників. Це дає можливість, 

використовувати диференційований підхід до заходів впливу на 

правопорушника.

Ефективність правового регулювання суспільних відносин досягається 

у більшості з урахуванням поліпшення якості взаємодії всіх структурних 

елементів системи права та, зокрема, правових інститутів, які забезпечують 

єдине регулювання певної групи споріднених відносин. Правовий інститут є 
необхідною первинною спільністю юридичних норм, які взаємопов’язані за



предметно-функціональною ознакою та які охоплюють конкретні видові 

суспільні відносини.

У кримінальному праві є велика група норм, які регулюють суспільні 

відносини, що складаються після вчинення особою злочину з приводу його 

постзлочиної соціально корисної поведінки. Сукупність таких кримінально- 

правових норм є інститут звільнення від кримінальної відповідальності. При 

цьому в кримінальному праві зазначаються підстави та умови звільнення від 

кримінальної відповідальності, а кримінально-процесуальне право 

регламентує порядок прийняття компетентними суб'єктами кримінального 

провадження відповідного процесуального рішення.

Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності можливо 

тільки при наявності для цього підстав та умов, закріплених в кримінальному 

законі, і в порядку, чітко визначеному кримінально-процесуальним законом. 

При цьому матеріально-правові підстави та умови звільнення від 

кримінальної відповідальності при встановленні їх судом, прокурором, 

слідчим стають кримінально-процесуальними підставами закриття 

кримінальної справи. У змісті норм Кримінального кодексу України неважко 

побачити і кримінально-процесуальні терміни і положення (наприклад, 

дійове каяття (ст. 45 КК України); примирення з потерпілим (ст. 46 КК 

України); передача особи на поруки (ст. 47 КК України); зміна обстановки 

(ст.. 48 КК України); закінчення строків давності (ст.49 КК України).

Таким чином, інститут звільнення від кримінальної відповідальності є 

комплексним кримінально-правовим та кримінально-процесуальним 

інститутом, міжгалузевим правовим інститутом, що представляє собою 

комплексне матеріально-процесуальне утворення, що включає в себе систему 

кримінально-правових і кримінально-процесуальних норм, що регулюють 

однорідні суспільні відносини, сутністю яких є відмова держави від 

реалізації кримінальної відповідальності особи, яка вчинила діяння, 

заборонене під загрозою покарання кримінальним законом, і правомірна



реалізація в особі компетентних державних органів і посадових осіб права 

закриття кримінальної справи.

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 кримінальної справи займає важливе місце в системі 

процесуальних засобів, спрямованих на забезпечення завдань кримінального 

судочинства. Дисертаційне дослідження присвячене процесуальному 

порядку прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та закриття кримінальної справи. 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 КПК 

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.

Ознайомлення з дисертацією та авторефератом надає підстави для 

певної загальної оцінки роботи.

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.



Дисертація оформлена відповідно до державного стандарту. Обсяг 

основного тексту дисертації відповідає встановленим нормативам. Наукові 

положення в тексті дисертації за формою викладу дохідливі, у смисловому 

значенні взаємопов’язані.

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 загсиїьнонаукові та спеціальні методи дослідження, які обрані з 

урахуванням поставленої мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження: 

діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, догматичний, 

статистичний тощо.

Належними є законодавча та доктринальна бази дослідження 

відповідної сфери регулювання суспільних відносин. Обгрунтованість 

положень, сформульованих у дисертації, підтверджується якісним аналізом 

наявних літературних джерел, перелік яких налічує 274 найменувань.

Репрезентативною є емпірична база дослідження, яку становлять 

статистичні дані щодо стану застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності по Україні за 2015-2017 р.; узагальнення судової практики 

закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної 

відповідальності в м. Одеса, м. Харків, м. Львів за останні п’ять років; дані 

щодо направлення прокуратурою клопотань щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності по Одеській області за останні 2015-2017 р.; 

дані анкетування співробітників правоохоронних органів (слідчих 

підрозділів, прокуратури), здобувачів вищої освіти (поліцейські), науково- 

педагогічні працівники ОДУВС (170 осіб).



Новизна розглянутих автором питань безумовна як така, що відтворює 

зміст суттєвих для подальшого реформування кримінально-процесуального 

законодавства положень. В положеннях новизни: в наданні теоретичних 

висновків, пропозицій до чинного законодавства та практики його 

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.

Практичне значення роботи Марченко О.А. 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).

Про належний рівень апробації та впровадження результатів 

дослідження свідчить наступне. 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.

Автореферат дисертації відбиває основні положення та результати 

дослідження, які наведені в тексті роботи, відповідає її змісту, а відповідно 

спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

містяться сім підрозділів, висновки, список використаних джерел та додатки. 

Послідовність, взаємозв’язок розділів та підрозділів дисертації відповідають 

визначеним завданням, спрямовані на реалізацію визначеної автором мети 

дослідження. Безпосередньо зміст розділів (підрозділів) дисертації 

доповнюють один одне, містить результати аналізу стану наукових 

теоретичних досліджень, проблем чинного кримінально-процесуального 

законодавства, спрямовані на обґрунтування найважливіших, як на думку 

автора, проблем.

Вивчення та аналіз конкретного змісту дисертації надає нам підстави . 

визначитися із тими її положеннями, які, як на нашу думку, посилюють 

значення виконаного дослідження, а отже заслуговують на увагу науковців та 

вітчизняного законодавця.

Слід відмітити, що в дисертації надається належна увага понятійному 

апарату, змісту та сутності тих понять та категорій, які безпосередньо 

стосуються процесуального порядку звільнення від кримінальної 

відповідальності. Автор на підставі аналізу різних визначень, наданих в 

доктрині права, системно-правового аналізу чинного законодавства дійшов 

висновку щодо наявності різних методологічних підходів щодо 

виокремлення основних ознак досліджуваних понять. На підставі чого



доводить доцільність 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». 

Результатом проведеного дослідження є надання автором пропозиції щодо 

змісту п.п. 14-1 та 14-2 ст. З КПК.

У підрозділі 2.1 «Кримінально-процесуальний порядок застосування 

різних видів звільнення від кримінальної відповідальності: співвідношення 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства» на особливу 

увагу заслуговують цілком обґрунтовані результати дослідження щодо 

змісту спеціальної норми - ст. 285-1 КПК, яка має визначати особливості 

процесуального порядку застосування видів звільнення від кримінальної 

відповідальності, передбачених Особливою частиною КК.

Досить цікавим є наданий автором у підрозділі 2. 2. «Процесуальний 

статус окремих суб’єктів кримінально-процесуальних відносин у  сфері 

реалізації звільнення від кримінальної відповідальності: проблеми чинного 

законодавства» надано всебічний аналіз ролі слідчого у встановленні 

фактичних обставин справи, наданні правової кваліфікації вчиненого, зборі 

та узагальненні інформації щодо кримінально-правових підстав для 

звільнення, у схилянні винної особи до позитивної посткримінальної 

поведінки, у створенні умов для заохочувального стимулюючого впливу 

звільнення від кримінальної відповідальності на підозрюваних та 

обвинувачених тощо. Доведена необхідність уточнення правового статусу 

слідчого у процесі підготовки матеріалів для звільнення. Результатом 

проведеного дослідження є надання автором пропозицій щодо внесення змін 

у ч. 2, 3 ст. 286 КПК.

У підрозділі 3.1. «Засади кримінального провадження щодо 

неповнолітніх: проблеми чинного кримінально-процесуального законодавства 

України» автор, досліджуючи проблеми чинного кримінально- 

процесуального законодавства України, належну увагу приділяє засадам



кримінального провадження щодо неповнолітніх. Надаючи характеристику 

засадам кримінального провадження щодо неповнолітніх, автор, 

проаналізувавши значну кількість спеціальної літератури, доходить 

обґрунтованих висновків, що особливості процесуального статусу 

неповнолітніх у кримінальному правосудді передбачають формулювання 

окремих спеціальних засад, які б впливали на реформування кримінального 

правосуддя щодо неповнолітніх.

Предметом дослідження підрозділу 3.3. є визначення напрямків 

удосконалення чинного законодавства щодо кримінально-процесуального 

порядку застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного 

порядку. Автор справедливо звертає увагу на доцільність подальшого 

уточнення та удосконалення кримінально-процесуального законодавства в 

частині порядку та умов реалізації такого виду як передача неповнолітнього 

під нагляд (крім інших) батьків чи осіб, які їх замінюють (в частині 

необхідності збирання інформації щодо них; чіткого фіксування у законі 

необхідності отримання судом їхньої згоди на здійснення такого нагляду у 

письмовому вигляді тощо); покладання на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку 

відшкодування заподіяних майнових збитків (в частині визначення тієї ролі, 

яку мають відігравати батьки та особи, які їх замінюють, у відшкодуванні 

неповнолітнім збитків).

Крім розглянутих вище наукових положень, в роботі містяться і інші 

положення, висновки та рекомендації, які у сукупності забезпечують 

цілісність проведеного дослідження.

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. Результати емпіричного дослідження не достатньо використані у 

конкретному змісті роботи. Важливість цього питання обумовлюється 

суттєвими проблемами у правозастосуванні щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності.

2. Бажано б було дещо по іншому підійти до систематизації матеріалу до 

2-го розділу. Вважаємо що підрозділ 2.1 містить досить значну кількість 

інформації і тому вбачається за доцільне на підставі цього матеріалу 

виокремити додатковий підрозділ який би присвячувався особливостям 

кримінально-процесуального порядку спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності, які передбачені Особливою частиною КК 

України.

3. Здобувачка розглядає проблему конкуренції між кримінально-правовим 

інститутом «примирення з потерпілим» та суттю кримінально- 

процесуального інституту -  «угода про примирення» і це є позитивним. 

Проте, слід було б більш поглиблено розглянути кримінально-процесуальні 

умови та підстави реалізації угоди про примирення, як то: проаналізувати 

тяжкість злочину; коло осіб, які задіяні в даному процесі; розглянути 

особливості процесуального статусу суб’єктів.

4. Здобувачка пропонує нам розглянути проблеми теоретичного та 

правового характеру, що пов’язані із реалізацією міжгалузевого інституту 

звільнення від кримінальної відповідальності (різних його видів). 

Закономірно, що дотримання вимог щодо обсягу дослідження не дозволили 

автору в рівній мірі поглиблено зупинитися на кожній проблемі чинного 

кримінально-процесуального законодавства. Окремі аспекти проаналізовані 

фрагментарно. Зокрема не стосується аналізу дослідження зарубіжного 

досвіду в частині конкретного формулювання зОаконодавчих положень щодо 

застосування звільнення від кримінальної відповідальності . Проте в окремих 

випадках доцільним є звернутися до більш поглибленого аналізу в тих 

державах де цей інститут визначається безпосередньо.



5. Безумовно маємо підтримати автора у його підходах щодо критеріїв 

систематизації доктринсиїьних джерел та наукових результатів щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності {підрозділ 1.1.). На увагу 

заслуговує авторський підхід щодо виокремлення та аналізу положень, що 

містяться у коментарях до попереднього та чинного Кримінального 

процесуального кодексів. Безумовно значення цих специфічних 

доктринальних джерел обумовлюється тим, що вони є результатом 

здійснення колективного наукового дослідження (що передбачає певний 

рівень узгодженості та визначеності наукових позицій), в них надається 

особливе значення буквальному та офіційному тлумаченню правових норм 

тощо. Автор звертає увагу на особливості змісту окремих коментарів, на те, 

що в більшості випадків вони повторюють кримінально-правові підстави 

застосування звільнення. Проте робота не містить положень щодо того, як 

тлумачаться авторами коментарів ті неузгодження та суперечності, які 

властиві окремим процесуальним положенням, невідповідностей 

кримінально-правовим нормам.

б.Окремі зауваження стосуються доцільного розподілу матеріалу у  

підрозділах дисертації. Аналіз та співставлення положень різних підрозділів 

дисертації доводить те, що автор неодноразово звертається до проблемного 

питання співвідношення факту можливостей проведення за чинним 

законодавством досудового розслідування не в повному обсязі та 

необхідністю визнання особою своєї винуватості, як однієї із підстав 

прийняття судом компромісного рішення про можливість застосування 

звільнення від кримінальної відповідальності. Без постановлення вироку, в 

якому має бути підтверджена винуватість особи. В одних випадках це 

питання розглядається з точки зору дотримання принципу презумпції 

невинуватості (підрозділ 1.2.), в іншому -  щодо важливості визначення 

правового статусу підозрюваної особи (підрозділ 2.2). Як на наш погляд, 

важливість та складність даного питання, в якому відтворюються певні 

протиріччя між законодавчими положеннями, їхня недосконалість в частині



формалізації судового рішення щодо доведеності винуватості особи, 

стосовно якої процесуальні дії виконані не в повному обсязі, доводять 

доцільність більш ґрунтовно зупинитися на цьому питанні саме у розділі 1.2. 

присвяченому визначенню особливостей поняття та ознак процесуального 

порядку звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими 

обставинами.

Про те висловлені зауваження не зменшують цінність виконаної роботи. 

Результати дослідження є обґрунтованими. Ці зауваження не носять 

принципового характеру, не впливають суттєво на загальне позитивне 

враження від обсягу виконаного дослідження та запропонованих автором 

пропозицій. Сподіваємось, що висловлені зауваження будуть використані 

автором у подальшій науковій діяльності.

Загальний висновок по дисертації. Таким чином, за актуальністю, 

ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною значущістю 

здобутих результатів, а також за кількістю та обсягом публікацій, повнотою 

опублікованих дисертантом матеріалів, за оформленням кандидатська 

дисертація «Процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності", виконана Марченко Оленою Анатоліївною, є завершеною 

працею. Дисертаційне дослідження повністю відповідає науковій 

спеціальності 12.00.09, вимогам п. 9, 11 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567. Її автор -  Марченко Олена Анатоліївна на основі 

публічного захисту, 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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