
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 60 ауд. 253

В І Д Г У К
офіційного опонента кандидата юридичних наук Вакулик Ольги 

Олексіївни на дисертацію Опанасенка Віталія Ігоревича «Кримінальна 
відпов'дальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та 

шляхи вдосконалення» на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тема, якій 

присвячене дослідження В.І. Опанасенка, має значний науковий та 

практичний інтерес. Протидія злочинам, пов’язаних із порушенням прав 

учасників кримінального процесу, упровадження механізмів забезпечення 

вирішення спорів і протидії зловживанням процесуальними правами шляхом 

накладання ефективних процесуальних обмежень на сторони за недотримання 

(без поважних причин) принципу «найкращих зусиль», ненадання або 

приховування доказів тощо -  постійний напрямок діяльності 

правозастосовних органів, пріоритетна проблема науково-дослідної роботи 

навчальних закладів і наукових установ.

Праця ґрунтується на положеннях Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015. Робота 

відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 року. № 942, планів 

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного 

факультету «Доктрина права в правовій системі Ук-пяїни- теоретичні та
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практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 

01111и008337), а також кафедри кримінального права та кримінології 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Робота містить всі необхідні для такого дослідження елементи: 

критичний аналіз досягнень попередніх дослідників цієї та суміжних 

проблем; увагу до зарубіжного досвіду; аналіз статистичних даних ДСА 

України; вивчення практики судів України за Єдиним державним реєстром 

судових рішень (56 вироків); анкетування 122 суддів, прокурорів, слідчих та 

адвокатів щодо питань кримінально-правової протидії фальсифікації доказів. 

Обсяг опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що В.І. Опанасенко 

провів дослідження обраної ним теми на високому науковому та 

методичному рівнях, що дало змогу сформулювати самостійні та оригінальні 

висновки і пропозиції, які виносяться на захист, зокрема, достатньо 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Такий 

попередній висновок підтверджується оцінкою роботи за основними 

вимогами, які висуваються щодо кандидатської дисертації на юридичну 

тематику.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій сформульованих у дисертації. Обсяг опрацьованих 

дисертантом матеріалів свідчить, що автор провів дослідження обраної ним 

теми на достатньо високому науковому та методичному рівнях.

Методологічні підходи до дослідження проблем обраної автором теми є 

традиційними для кримінального права, що в значній мірі обумовило 

успішне написання дисертації.

Аналіз матеріалів дисертації показує, що дисертантом використана 

значна за обсягом загальнотеоретична та спеціальна література по темі 

дослідження, в тому числі праці вчених ряду зарубіжних країн. Зміст 

дисертаційного дослідження свідчить про вміння дисертанта критично 

аналізувати і сприймати положення використаних джерел. Науковий апарат
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рецензованої дисертації та її автореферату є досить високий. Матеріал 

викладений чітко і доступно, логічно послідовно і юридично грамотно. 

Вдало виділені головні положення. Отримані автором наукові результати, 

висновки та пропозиції загалом заслуговують на увагу.

Логічно обґрунтованою можна визнати структуру даної роботи. Автор 

послідовно розглядає теоретико-методологічні засади дослідження, основні 

підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти правосуддя у науці 

кримінального права; надає характеристику загальних ознак злочинів, що 

посягають на встановлений порядок збирання та фіксування доказів; звертає 

увагу на особливості кримінально-правової оцінки окремих ситуацій, 

пов’язаних із фальсифікацією доказів, за чинним КК України; здійснює 

порівняльно-правове дослідження особливостей кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію доказів за законодавством окремих 

зарубіжних держав та накреслює шляхи вдосконалення кримінального 

законодавства України в частині відповідальності за фальсифікацію доказів.

Структурно дисертація складається являє собою рукопис обсягом 260 

сторінок і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку

використаних джерел (289 найменувань) та додатків.

У вступі дисертантом розкриваються актуальність теми, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, мета і завдання дослідження, його 

об’єкт, предмет та методи, наукова новизна одержаних результатів, їх 

практичне значення, вказані апробація та публікації результатів дисертації, її 

структура.

У першому розділі дисертації «Злочини проти встановленого порядку 

збирання та фіксування доказів у системі злочинів проти правосуддя»

обґрунтовується доцільність виокремлення відповідної групи посягань, 

насамперед, на підставі єдності їх безпосереднього об’єкту, а також

здійснюється загальна характеристика злочинів цієї групи. В роботі 

поглиблено та досить детально досліджено об’єкт кримінально-правової 

охорони, яким виступає правосуддя, зазначено, що виявлення сутності
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правосуддя повинно базуватись на двох факторах: 1) змісті, який вкладається 

у поняття «правосуддя» в Конституції України та базовому регулятивному 

законодавстві (законодавстві про судоустрій та статус суддів); 2) реальному 

кримінально-правовому змісті положень розділу XVIII Особливої частини 

КК. Розгляд сформованих факторів дозволив дисертанту припустити, що 

назва розділу XVIII Особливої частини КК є надмірно вузькою або ж під 

правосуддям у назві цього розділу законодавець має, насправді, на увазі не 

якусь одну, а відразу декілька доволі різнорідних соціальних цінностей. 

Серед інших, автор висловлю пропозицію уточнити (розширити) назву 

розділу XVIII Особливої частини КК.

Обґрунтовано необхідність використання у процесі наукового пошуку 

низки методів дослідження для класифікації (систематизації) злочинів проти 

правосуддя у науці кримінального права.

Позитивної оцінки заслуговує науково-теоретичне дослідження 

злочинів проти правосуддя з визначенням критеріїв для їх класифікації. При 

цьому здобувач обґрунтовано визнає класифікацію: 1) за суб’єктом

посягання; 2) за безпосереднім об’єктом злочину; 3) за механізмом 

заподіяння шкоди об’єкту посягання (його порушення «зсередини» та 

«зовні»); 4) за спільною інтегрованою характеристикою суб’єкта та об’єкта 

злочину; 5) за характером діяння (об’єктивною стороною злочину); 6) за 

особливостями діяльності конкретних державних органів по здійсненню 

правосуддя.

У другому розділі дисертації надається кримінально-правовий аналіз 

поняття, змісту та особливостей кваліфікації діянь, пов’язаних з 

фальсифікацією доказів, як специфічного кримінально-правового явища.

У процесі дослідження відображено результати трьох етапів 

наукового дослідження: дисертантом визначено найбільш загальні (родові) 

ознаки фальсифікації як суспільного явища; встановлено видові ознаки 

кримінально-караної фальсифікації; виокремлено специфічні, індивідуальні 

ознаки фальсифікації доказів. В.І. Опанасенко доказово констатує
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відсутність системності та однозначності у нормативному використанні 

зазначених термінів «фальсифікація», «підроблення» («підробка»). У 

зв’язку з чим запропоновано авторське бачення співвідношення змісту 

названих понять, розглянуто ознаки та зміст кримінально-караної 

фальсифікації.

Другий підрозділ другого розділу включає чотири пункти, в яких 

формулюються конкретні рекомендації щодо застосування положень 

чинного КК України при кваліфікації різних проявів фальсифікації доказів. 

Дисертантом, зокрема, пропонуються варіанти кримінально-правової оцінки 

дій особи, яка в той чи інший спосіб здійснює фальсифікацію доказів у 

кримінальному провадженні, не будучи при цьому підозрюваним чи 

обвинуваченим (підсудним) у злочині, а також зроблено висновок про те, що 

фальсифікація у формі створення підроблених речових, письмових та 

електронних доказів у багатьох випадках взагалі не тягне кримінальної 

відповідальності -  ні за статтями Розділу XVIII «Злочини проти правосуддя», 

ні за іншими нормами.

Дисертант звертає увагу на зв'язок проблем, які виникають на етапі 

правозастосування, із недоліками закону про кримінальну відповідальність у 

частині регулювання питань відповідальності за фальсифікацію доказів.

Розглядаючи питання кваліфікації надання завідомо неправдивих

показань, В.І. Опанасенко пропонує визначати момент закінчення злочину за

ст. 384 КК України у формі завідомо неправдивих показань як час

сприйняття відповідної інформації особою, яка здійснює допит. При цьому

наголошує, що поведінка особи, яка під час допиту змінює свої показання, не
*

має розглядатись як добровільна відмова за жодних умов.

Третій розділ присвячений порівняльно-правовому дослідженню 

кримінального законодавства пострадянських держав у частині регулювання 

відповідальності за деякі злочини у сфері доказування, а також розробці 

моделей кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації

доказів.
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Досить вдалим, на наш погляд, є висвітлення дисертантом особливостей 

формування кримінально-правових заборон фальсифікацію доказів за 

законодавством окремих зарубіжних країн. Зазначається, що іноземні 

законодавці по-різному підходять до встановлення кримінальної

відповідальності за фальсифікацію.

В.І. Опанасенко значну увагу приділив розробці положень щодо 

кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів. 

При цьому дисертант сформулював власне бачення ефективності такого 

регулювання, сформулював аргументи на користь моделі регулювання 

кримінально-правових відносин у сфері фальсифікації доказів. Визначено, що 

оптимальною, є так звана «диференційована» модель, яка передбачає 

встановлення відповідальності за фальсифікацію різних видів доказів, а також 

безпосередню та опосередковану фальсифікацію в окремих статтях 

кримінального закону. У зв’язку із виявленими прогалинами у законодавчому 

регулюванні зазначених відносин, запропоновано доповнити КК України 

статтею 384-1 «Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів». 

Обґрунтовується назва і конкретний зміст запропонованої норми.

Крім того, автор, піддаючи критиці зміст ст. 384 КК України «Введення в 

оману суду або іншого уповноваженого органу», наголошує на необхідності 

гармонізації положень закону про кримінальну відповідальність, які 

встановлюють відповідальність за фальсифікацію доказів, з положеннями 

процесуального законодавства, а саме -  з точки зору передбачених останнім 

видами джерел доказів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на монографічному рівні 

проведено комплексне дослідження кримінальної відповідальності за

фальсифікацію доказів особливості регламентації та шляхів вдосконалення. 

Дослідження здійснено на основі КК України 2001 року та результатів сучасних 

наукових праць у теорії кримінального права.
В межах такого дослідження виправданим видається прагнення 

дисертанта обґрунтувати деякі нові теоретичні положення, уточнити зміст
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окремих понять та категорій, що мають кримінально-правове значення.

Серед положень, висновків та пропозицій дисертанта можна виділити ті, 

які, як вважає опонент, є достатньо обґрунтованими та заслуговують на увагу. 

До них можуть бути віднесені: положення щодо особливостей об’єкта у 

злочинах проти правосуддя, визначення критеріїв та відмінностей у механізмі 

злочинного посягання, які дають можливість здійснити категоризацію 

безпосередніх об’єктів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 373,

383- 387 КК України ; розкриття поняття «кримінально-караної фальсифікації» в 

контексті ст.ст. 373, 383-387 КК України; аналіз об’єктивної сторони діянь, 

способом вчинення яких являється фальсифікація; співвідношення та 

відмежування фальсифікації від суміжних проявів суспільно небезпечної 

поведінки; формулювання новацій до впровадження у нормах кримінального 

законодавства (викладення в новій редакції ст. 384, включення в Кодексу ст.ст.

384- 1 та 384-2 КК України).

Дисертаційне дослідження містить і ряд інших теоретично обґрунтованих 

і практично корисних висновків та пропозицій.

Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих

автором. Автореферат дисертації В.І. Опанасенко та опубліковані ним праці в 

цілому відображають основний зміст дисертаційної роботи. За темою дисертації 

її автором опубліковано в п’яти статтях у наукових виданнях, з яких чотири 

входять до переліку наукових фахових видань України, одна -  до фахових 

видань Республіки Молдова, та висвітлено у двох тезах наукових повідомлень. 

Результати дисертації доповідались і обговорювались на науково-практичних 

конференціях. 4

Важливість одержаних автором дисертації результатів для 

юридичної науки, правозастосовчої та правотворчої практики та 

рекомендації щодо їхнього використання. В.І. Опанасенко провів достатньо 

ґрунтовне дослідження важливої для кримінально-правової науки, 

правотворчості та правозастосовчої практики теми. Дисертаційній роботі 

притаманний критичний аналіз результатів попередніх досліджень з цієї теми.
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Це дало можливість автору сформулювати окремі оригінальні висновки і 

пропозиції, що винесені на захист і які можуть бути використані у:

науково-дослідницькій діяльності -  як основа для подальшого вивчення 

питань кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів та інші злочини 

у сфері доказування;

правотворчій діяльності -  для вдосконалення чинного кримінального 

законодавства в частині встановлення відповідальності за фальсифікацію 

доказів, а також інші злочини у сфері доказування (лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України № 04-18| 12-620 від 1 квітня 2019 р.);

правозастосовній діяльності -  для надання практичної допомоги слідчим, 

прокурорам і суддям у правильному застосуванні закону, виконуючи важливу 

методичну функцію в уникненні помилок у їх діяльності (акт впровадження 

ККС Верховного Суду № 134/0/158-19 від 26 березня 2019 р.);

навчальному процесі -  під час підготовки розділу «Злочини проти 

правосуддя» у підручниках і навчальних посібниках, при вивченні курсу 

кримінального права та спецкурсів студентами юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів, при підготовці й підвищенні кваліфікації практичних 

працівників, у науково-дослідницькій роботі студентів (акт впровадження 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 9 січня 2019 р.).

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає також у тому, 

що отримані результати та висловлені дисертантом рекомендації можуть бути 

використані у правозастосовній діяльності органів досудового розслідування і 

судами.

Теоретичні положення дисертації та висновки і пропозиції дисертанта 

логічно пов’язані між собою, їх реалізація в комплексі дозволила б 

вдосконалити чинне законодавство та практику його застосування.
Дисертантом по-новому вирішуються окремі теоретичні питання теми 

дослідження, які є внеском в теорію кримінального права і свідчать про глибокі
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знання ним теорії кримінального права, вміння абстрагуватись від другорядних 

питань, зосереджуючи увагу на принципових, таких, які мають практичне 

значення. Власне бачення шляхів вирішення окремих питань, вміння визначити 

проблеми і запропонувати шляхи їх вирішення, дозволили дисертанту 

висловити ряд нових, таких, що заслуговують на увагу, теоретичних положень. 

Характерним при формулюванні дисертантом змісту окремих понять є 

намагання зробити їх лаконічними та чіткими.

Рекомендації, які містяться у роботі, пройшли належну апробацію.

Особистий внесок здобувана. Вивчення змісту дисертації, а також 

публікацій показує, що всі сформульовані положення та висновки є 

результатом особистих досліджень автора.

Оформлення дисертації. Дисертація оформлена згідно з існуючими 

нормативними вимогами і стандартами. Робота написана державною мовою, 

стиль викладення матеріалу -  науковий, літературний. Текст дисертації 

позбавлений граматичних та орфографічних помилок, а також технічних 

недоліків.

Основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації в 

цілому характеризуються високим ступенем аргументованості, завершеності та 

доведеності.

Автореферат дисертаційного дослідження достатньо ґрунтовно розкриває 

його зміст і надає повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість 

праці. Зміст автореферату та основних положень дисертації є ідентичними.

Вивчення змісту дисертації свідчить і про окремі зауваження, що можуть 

бути підставою для дискусії під час захисту дисертації і враховані автором під 

час подальшої роботи в обраному напрямку своїх досліджень. Зокрема:

1. Так, неможна погодитись з пропозицією дисертанта щодо зміни назви 

статті 384 КК України. Використання слова «Лжесвідчення», яке не являється 

юридичним терміном, вимагає дуже ґрунтовного глибокого дослідження.

Як показує аналіз практики застосування термінів, слів та словосполучень 

у практичній юриспруденції, словом «лжесвідчення» науковці, практики
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позначають завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 

неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового 

слідства, проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою 

спеціальною комісією Верховної Ради України або у суді. Лжесвідченням 

також називають завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у 

таких самих випадках.

Однак, хотілося б звернути увагу, що за своїм походженням дане слово 

відтворює однокореневе слово «ложь», яке відноситься виключно до слів 

російського мовного словника, не має в українській мові жодних 

однокореневих йому слів, не властиве фонетиці мови, являється по сутті 

прямим запозиченням з іноземної мови і інакше як немотивоване включення до 

української мови розглядатись не може.

2. В той же час, цілком аргументованою виглядає позиція дисертанта, що 

зміна Законом від 3 жовтня 2017 р. диспозиції статті 384 КК ускладнюють 

тлумачення та практичне застосування названої норми. Як зазначає 

В.І. Опанасенко, доповнення частини першої статті таким терміном як подання 

завідомо недостовірних або підроблених доказів, порушує логічну стилістику 

норми: в одній статті штучно поєднуються діяння з фальсифікації особистісних 

доказів (завідомо неправдиве показання), фальсифікації письмових доказів -  

документів (завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправильний 

переклад), та (дуже фрагментарно) дії по використанню сфальсифікованих 

речових, письмових, електронних доказів.

Однак, викликає певне заперечення пропозиція викласти диспозицію 

частини 1 статті 384 КК України в мінімізованому вигляді, з використанням 

універсальних узагальнюючих термінів, які позначають всі ознаки відтвореного 

нормою складу злочину. Запропонована норма в такій редакції позбавлена 

необхідних складових, які повною мірою повинні відтворювати кожен з 

елементів та ознак, які забезпечать нормативне регулювання фактичної 

підстави кримінальної відповідальності та надають можливість дієвого 

реагування на кожен факт вчинення суспільно небезпечного діяння.
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Тому, виглядає логічним дисертанту, запропонувавши наведену редакцію 

статті 384 КК, доповнити її примітками, в яких буде надане тлумачення таким 

поняттям як «особа, попереджена по кримінальну відповідальність», 

«передбачений законом порядок попередження про кримінальну 

відповідальність», «порядок можливої кримінальної відповідальності».

3. Крім того, В.І. Опанасенко пропонує доповнити статтю 384 КК 

частиною другою наступного змісту: «Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені під час здійснення судового провадження». Така новація 

виглядає цілком обґрунтованою, адже свідчитиме про підвищений ступінь 

суспільної небезпеки вчиненого злочину. Можна погодитись з таким 

висновком. І в той же час, в порядку висловлення зауваження, хотілося б 

звернути увагу дисертанта, що не менш небезпечним, суспільно значимим та 

резонансним є вчинення розглядуваного діяння в будь яких його проявах щодо 

діяльності тимчасової слідчої чи спеціальної тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України. Політична ситуація в країні сьогодні засвідчує високий 

рівень недовіри та критичного налаштування суспільства до діяльності різних 

гілок влади, в цілому, і до реалізації своїх повноважень Верховною Радою як 

законодавчою інституцією, зокрема.

Посилення кримінальної відповідальності за діяння, які можуть 

зашкодити виконанню функцій тимчасових слідчих чи спеціальних тимчасових 

слідчих комісій Верховної Ради України, має своє політичне, соціальне 

підґрунтя.

4. Привертає до себе увагу і здійснене В.І. Опанасенком дослідження 

особливостей кримінально-правової оцінки окремих ситуацій, пов’язаних із 

фальсифікацією доказів, за чинним кримінальним законодавством. Дисертант 

достатньо всебічно та глибоко надає кримінально-правову оцінку можливих 

фальсифікацій доказів, проводить аналіз змісту ознак таких діянь через призму 

можливої сукупності злочинів та необхідності розмежування подібних за 

окремими ознаками складу злочину суспільно небезпечних діянь. В якості 

одного з інструментів наукового пошуку використовує метод моделювання

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


12

МОЖЛИВИХ д і я н ь .

Однак, при цьому дисертант залишає поза увагою результати власного 

наукового пошуку. Так, серед інших складників емпіричної бази 

В.І. Опанасенко називає матеріали опублікованої судової практики, до яких 

відносить практику судів України за Єдиним державним реєстром судових 

рішень (56 вироків). І не звертається до цієї надважливої інформації, яка б 

достойно проілюструвала стан правозастосовної практики на сьогодні в країні.

На підставі викладеного, можна констатувати, що висловлені зауваження 

водночас підкреслюють актуальність досліджуваної проблематики, мають 

дискусійний характер та не впливають на позитивне враження від рецензованої 

наукової праці.

Повнота викладеного матеріалу і обґрунтованість висновків, зроблених 

дисертантом дають підстави визнати, що дисертація В.І. Опанасенка є 

самостійним, завершеним науковим твором монографічного характеру, а 

отримані ним нові важливі і обґрунтовані результати з актуальних проблем, у 

своїй сукупності, в межах проведеного дослідження, пропонують вирішення 

складної задачі з визначення оптимальної теоретичної моделі кримінально- 

правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів.

Таким чином, Опанасенко Віталій Ігоревич зробив особистий внесок до 

науки кримінального права та подальшої розробки наукових проблем, що 

охоплюють сферу розслідування злочинів проти правосуддя.

ВИСНОВОК

Дисертація «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: 
особливості регламентації та шляхи вдосконалення», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, є 

монографічною працею, у якій на підставі сучасних положень кримінального 

права та узагальнення слідчої (судової) практики розроблено оптимальні 

теоретичні моделі кримінально-правового регулювання відносин у сфері 

фальсифікації доказів, вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинного
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кримінального закону та практики його застосування. Дисертація є актуальною, 

завершеною, самостійною, має теоретичне і практичне значення, ряд положень 

наукової новизни. Робота відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року №567, а її автор Опанасенко Віталій Ігоревич заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук із зазначеної 

спеціальності.

Офіційний опонент, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри криміналістики 
та судової медицини
Національної академії внутрішніх справ О.О. Вакулик

ЙУІП . №
Мл ' ^  ~  <9£ - Я№ о. |

Відділ діловодства та архіву 
■ . . . т о г о  національного університету і

імені ?араса Шевченка
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д ГУК

офіційного опонента — доктора юридичних наук, професора Фесенка 
Євгенія Володимировича на дисертацію Опанасенка Віталія Ігоровича 
«Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості 
регламентації та шляхи вдосконалення», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Дисертація В. І. Опанасенка присвячена дослідженню актуальних 

проблем, протидії злочинності, пов’язаної з посяганнями проти правосуддя.

Актуальність теми дисертації полягає в тому, що сьогодні, коли 

криміногенна ситуація в Україні ускладнюється, необхідно виявити, які 

положення чинного кримінального законодавства є не достатньо 

досконалими, і які заходи необхідно здійснити з метою ефективного 

запобігання таким злочинам.

Хоча наукових робіт такого змісту чимало, досліджено не все необхідне 

для створення належного теоретичне підґрунтя з метою протидії вказаним 

злочинам.

Слід також відзначити, потребують більш ефективного вирішення 

проблеми не тільки законотворення, а й проблеми правозастосування, що 

підтверджують проаналізовані дисертантом матеріали судової практики та 

практики інших правоохоронних органів.

З огляду на це, можна стверджувати, що вітчизняна правозастосовпа 

практика відчуває гостру потребу у дослідженнях, в яких пропонувалися б 

заходи, спрямовані на запобігання злочинності, давались би конкретні 

рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства.

Крім того, специфіка теми зумовлює необхідність приділити увагу 

комплексному підходу до проблематики п ‘

Відділ діловодства та архіву 
київського національного універоче' • 

імені Тараса Шевченка
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характеризуючи не тільки кримінальне законодавство, а й процесуальне, а 

також криміналістичні рекомендації. Ці фрагменти поряд з іншими 

посилюють питому вагу новизни дисертації.

Здійснене дисертаційне дослідження узгоджується із Стратегією 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 

року N0 276/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 

2011 р. N0 942, планів науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичні та практичні аспекти», а також кафедри кримінального 

права та кримінології юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

Структура дисертаційного дослідження є логічною і послідовною. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків.

Ознайомлення з дисертацією дає опоненту всі підстави підтвердити 

актуальність і обґрунтованість вибору теми дослідження, належне 

обґрунтування мети, завдань, об’єкта, предмета та методологічних засад 

дослідження, повне опрацювання та розкриття усіх складових елементів її 

змісту.

Зокрема у Розділі-1 «Злочини проти встановленого порядку збирання 

та фіксування доказів у системі злочинів проти правосуддя» обґрунтовується 

доцільність виокремлення відповідної групи посягань, насамперед, на 

підставі єдності їх безпосереднього об’єкту, а також здійснюється загальна 

характеристика злочинів цієї групи.

У Розділі 2 дається визначення фальсифікації доказів у теорії 

кримінального права та її відображення у нормах чинного КК України;
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виявлено особливості кримінально-правової оцінки окремих ситуацій, 

пов’язаних із фальсифікацією доказів; досліджено також співвідношення 

фальсифікації доказів та приховування злочину. З’ясовано специфіку 

кваліфікації окремих видів цього діяння.

Розділ 3 присвячений питанням кримінальної відповідальності за 

фальсифікацію доказів за законодавством окремих зарубіжних держав.

У висновках показано підсумкові результати дослідження та 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно відповідальності за 

фальсифікацію доказів.

Роботу відрізняє значний елемент новизни, а саме:
Уперше:

-запропоновано використовувати формулювання «кримінально-карана 

фальсифікація» як узагальнюючий термін для позначення таких проявів 

злочинної поведінки особи, що передбачають виготовлення предмету, який 

за формою чи/та за змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін 

до справжнього предмету для надання йому нових якостей, вчинені з метою 

видавання сфальсифікованого предмету за справжній, а також збут чи 

використання такого предмету. Встановлено видові ознаки кримінально- 

караної фальсифікації і визначено їх зміст;

-доведено, що оптимальною моделлю регулювання кримінально- 

правових відносин у сфері фальсифікації доказів, є так звана 

«диференційована» модель, яка передбачає встановлення відповідальності за 

фальсифікацію різних видів доказів (письмових, речових, електронних та 

особистісних), а також безпосередню та опосередковану фальсифікацію, в 

окремих статтях кримінального закону. У зв’язку із виявленими прогалинами 

у законодавчому регулюванні зазначених відносин, запропоновано 

доповнити КК статтеюЗ 841 «Фальсифікація речових, письмових та 

електронних доказів»;

-висловлено тезу про необхідність гармонізації положень

кримінального закону, які встановлюють відповідальність за фальсифікацію
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доказів, з положеннями процесуального законодавства, а саме -з точки зору 

передбачених останнім видами джерел доказів. Зокрема, звіт оцінювача, 

переклад, які згадуються в чинній редакції ч. 1 ст. 384 КК, не є самостійними 

джерелами доказами, а лише різновидами письмових доказів; висновок 

експерта зазначається як самостійне джерело доказів лише у КПК і не 

визначається як такий в жодному іншому процесуальному законі;

-висловлено тезу про недоцільність встановлення кримінальної 

відповідальності за введення в той чи інший спосіб в оману Вищої ради 

правосуддя, тимчасової слідчої чи спеціальної тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України на рівні статей 384 та 385КК, оскільки, по-перше, 

такі діяння не посягають на правосуддя, що є родовим об'єктом злочинів, 

передбачених розділом XVIII Особливої частини КК, а, по-друге, 

відповідальність за такі діяння і так має наставати на підстави статей 351 та 

3512КК. У зв’язку з цим запропонована нова редакція ст. 384 КК;

-висловлена пропозиція про необхідність встановлення кримінальної 

відповідальності за умисне знищення, пошкодження або вилучення із 

матеріалів офіційної справи речових, письмових та електронних доказів, з 

урахуванням досвіду окремих зарубіжних держав, а також загальних підстав 

криміналізації. Запропоновано доповнити КК ст. 3842«Умисне знищення або 

пошкодження доказів»;

-запропоновано здійснювати класифікацію (систематизацію) окремих 

різновидів фальсифікації доказів на підставі трьох критеріїв: а) специфічних 

ознак предмета (об’єкта) фальсифікації; б) ознак суб’єкта фальсифікації; в) 

механізму посягання. Наведено авторські визначення фальсифікації речових, 

письмових, електронних, особистісних доказів;

-встановлено співвідношення фальсифікації доказів та приховування 

злочину. Зокрема, доведено, що поведінка особи, яка в той чи інший спосіб 

здійснює фальсифікацію доказів у кримінальному провадженні, не будучи 

при цьому підозрюваним чи обвинуваченим (підсудним) у злочині, за 

наявності зв’язку між цієї особою та іншою особою, яка вчинила конкретний
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злочин, становить собою приховування «чужого» злочину. Наведено правила 

кваліфікації таких ситуацій, залежно від різних факторів, в тому числі -чи 

було приховування заздалегідь обіцяним, чи ні; 

удосконалено:

-наукові підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти 

правосуддя. Обґрунтована доцільність багатоступеневої класифікації; 

запропонована класифікація злочинів, що посягають на встановлений 

порядок збирання та фіксування доказів, з урахуванням особливостей 

безпосереднього об’єкту та механізму злочинного посягання;

-розуміння ознак і змісту фальсифікації доказів як специфічного 

кримінально-правового явища; запропоновано авторське визначення 

фальсифікації доказів;

-наукові підходи до розуміння предмету (об’єкту) фальсифікації 

доказів. Обґрунтована думка про те, що фальсифікація може стосуватись як 

самих фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають істотне 

доказове значення, так і джерел доказів;

-визначення моменту закінчення злочину, передбаченого ст. 384 КК, у 

формі завідомо неправдивих показань, як часу сприйняття відповідної 

інформації особою, яка здійснює допит. Доведено, що поведінка особи, яка 

свідомо змінює свої показання, не повинно розглядатись як добровільна 

відмова за жодних умов (незалежно від виду або форми допиту, стадії 

офіційного провадження тощо);

набуло подальшого розвитку:

-позиція про доцільність виокремлення серед посягань на правосуддя 

групи злочинів «у сфері доказування»; запропоновано авторське бачення 

складу такої групи -злочини, відповідальність за які передбачена статтями 

373, 383, 384, 385, 386, 387 КК (на підставі встановлення тотожності 

безпосередніх об’єктів відповідних посягань), та її назва -«Злочини проти 

встановленого порядку збирання та фіксування доказів»;
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-визначення співвідношення змісту нормативних та теоретичних 

конструкцій «фальсифікація», «обман», «підроблення» («підробка»), 

«незаконне виготовлення» та деяких інших. Констатується відсутність 

системності та однозначності у нормативному використанні зазначених 

термінів. На теоретичному рівні запропоновано вважати, що поняття 

«фальсифікація» та «підроблення» перебувають у відношенні часткового 

співпадіння: при цьому поняття «фальсифікація» охоплює підроблення 

предметів матеріального світу (включно із носіями інформації), а також 

повідомлення завідомо неправдивих відомостей (обман); до того ж, 

фальсифікація, на відміну від підроблення, включає дії з використання 

сфальсифікованого предмету;

-правила кваліфікації окремих проявів фальсифікації доказів залежно 

від виду офіційного провадження, виду і змісту самих доказів, суб’єкта 

вчинення фальсифікації та інших факторів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в процесі дослідження положення, висновки і пропозиції можуть 

бути використані у: -науково-дослідницькій діяльності; правотворчій та 

правозастосовній діяльності; -навчальному процесі.

Результати дисертації належним чином апробовані. Дисертація 

підготовлена на кафедрі кримінального права та кримінології юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

схвалена її членами і рекомендована до захисту. Основні положення 

дисертації, теоретичні висновки і практичні рекомендації доповідались 

автором і були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних науково- 

практичних конференціях.

Публікації. Основні положення й висновки, сформульовані в 

дисертації, опубліковано у 5 статтях у наукових виданнях, із яких 4 входять 

до переліку наукових фахових видань України, одна -до фахового видання 

Республіки Молдова, та висвітлено у 2 тезах наукових повідомлень.
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Позитивно оцінюючи рівень дисертаційного дослідлсення, необхідно 

відзначити, що воно не позбавлене дискусійних полооісень і окремих недоліків. 

Зокрема:

1. У всіх санкціях запропонованих автором до включення у Розділ 

18 КК статтях, навіть у частинах перших визначено позбавлення волі 

мінімум до 2 років, а в кваліфікованих їх видах до 7 років.

Таке покарання більш суворе, ніж передбачене у 15 інших статтях 

вказаного розділу. Серед них, наприклад, ч. ст.371 - завідомо незаконне 

затримання або привід, ч.І ст. 376 -  втручання в діяльність судових органів 

тощо. Тому зазначена позиція дисертанта потребує додаткової аргументації.

2. Наразі актуальним є питання щодо часткової декриміналізації в 

кримінальному законодавстві і створення Кодексу проступків. Дисертанту 

бажано було розглянути ці проблеми, але стосовно цього відповідний аналіз 

відсутній.

3. Тема дисертації сформульована досить широко - Кримінальна 

відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості регламентації та 

шляхи вдосконалення. Дисертант цілком виправдано значну увагу приділив 

класифікації вказаних діянь. Здійснено також грунтовний аналіз всіх 

елементів складів цих злочинів. Дисертант проаналізував їх об’єкт, 

об’єктивну сторону та ознаки суб’єкта. Але не досить повно висвітлив 

положення щодо ознак суб’єктивної сторони складів злочинів, що 

розглядаються. Крім того, спірною є позиція відносно поняття завідомості 

при вчиненні злочину, передбаченого ст. 384 КК.

Разом з тим, слід зазначити, що висловлені зауваження та уточнення 
здебільшого стосуються дискусійних питань і не впливають на загальну 
позитивну оцінку наукової новизни та практичної значущості 
дисертаційного дослідження. Його зміст та науковий стиль викладу 
матеріалу свідчать про наявність у здобувана глибоких знань
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загальнотеоретичної та спеціальної літератури й здібностей до самостійної 
наукової роботи.

Про це свідчить і значна кількість використаних нормативних актів, 

монографій та іншої спеціальної літератури, в тому числі зарубіжних джерел 

(289 найменувань).

Науковий аналіз, точність посилань на використані джерела, в тому 

числі практичних матеріалів, не дають підстав для сумніву щодо 

достовірності одержаних результатів.

У аналізованому дисертаційному дослідженні проаналізовано не лише 

чинне законодавство України, а й кримінальне законодавство низки 

зарубіжних держав (Російської Федерації, Грузії, Казахстану, інших країн 

колишнього СРСР , а також положення Модельного КК (ст. 336).

Результати проведеного Опанасенко В. І. дослідження є не тільки 

теоретично, а й практично цінними, вони можуть бути використані у 

навчальних курсах юридичних вузів, а також у діяльності правоохоронних 

органів.

Основні наукові результати дисертації знайшли відображення у 

достатній кількості публікацій.

Питання викладено грамотно, чітко.

Збагачують роботу і матеріали, що містяться у додатку.

Автореферат відтворює основні положення дисертації. Оформлення 

автореферату і дисертації відповідає вимогам МОРІ України.

В цілому можна констатувати, що ця дисертація є результатом 

наполегливої праці і скрупульозного дослідження, сумлінно виконаного 

автором.

Викладене дає підстави для висновку, що дисертація Опанасенка В. І. 

«Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів: особливості

регламентації та шляхи вдосконалення», є самостійною кваліфікаційною 

науковою працею, у якій сформульовано та обґрунтовано нові теоретичні 

положення, уточнено зміст понять та термінів, що мають значення для
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правозастосовної практики та вдосконалення законодавства. Дисертаційне 

дослідження відповідає вимогам пунктів 11 та 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року, а його автор -  Опанасенко Віталій Ігорович -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально- 

виконавче право.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри кримінального та 
адміністративного права 
Академії адвокатури України, 
доктор юридичних наук, професор

13 червня 2019 р.
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