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судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність обраної теми. Загальновідомо, що кримінальний закон, 

кримінальний процес держави відображають особливості життя суспільства та 

відповідають рівню його розвитку, стану економіки, етичним і правовим 

поглядам, які склалися в суспільстві. Відтак демократизація та гуманізація 

суспільства закономірно позначається на характері правових норм у цій сфері, 

модернізація яких сприяє впровадженню та розвитку нових інститутів, 

стандартів і процедур.

Слід також зауважити, що процеси глобалізації та інтеграції зумовлюють 

підвищений інтерес законодавця до рецепції та подальшого розвитку у 

вітчизняному кримінальному процесі правових інститутів, які позитивно 

зарекомендували себе у правозастосовній практиці інших держав. Однак 

запозичення новацій потребує грамотного підходу з урахуванням 

особливостей і потенціалу власного правового простору, здатності 

запозиченого інституту «вписатися» в систему національного кримінального 

процесуального законодавства...

Із прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального кодексу 

України (КПК України) парадигму вітчизняного кримінального процесу було

змінено, засадами кримінального провадження с
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змагальність сторін і диспозитивність та впроваджено ряд прогресивних, до 

того часу невідомих національній судовій системі інститутів, одним з яких 

став інститут угод. Хоча його правова природа у кримінальному провадженні і 

носить дискусійний характер, проте очевидною стала реалізація ідей 

запровадження елементів відновного правосуддя, спрощених процедур, 

оптимізації судового процесу, що є свідченням зміни самої філософії 

кримінального процесу. Крім того, вважаємо, що поява у КПК України норм, 

що регулюють кримінальне провадження на підставі угод, є проявом 

конвергенції існуючих видів судочинства, яку слід вважати тенденційною та 

яка спонукає нас до повернення до витоків -  осмислення ідеї єдності процесу. 

«Наука процесу єдина... -  писав видатний учений В. А. Рязановський, -  

завдання суду: встановити право, у випадку необхідності охоронити від 

порушення і здійснити його. Право, яке повинен встановити суд, може бути 

різним: суб’єктивне цивільне право, суб’єктивне публічне право, право 

держави на покарання -  внаслідок цього залежно від змісту і властивості 

матеріальних прав повинні бути проведені і відомі відмінності в організації 

процесу, але завдання суду в усіх вказаних випадках залишається одним і тим 

самим».

Щоб уникнути помилок і суперечностей у реалізації будь-яких новацій, 

необхідно їх ретельно аналізувати, ураховуючи не лише позитивні надбання, а 

й похибки правозастосування. Основу такого аналізу повинна складати 

наукова методологія, здатна не лише забезпечити одержання достовірних 

результатів, а й розвинути відповідний інститут у напрямку його 

ефективності.

Тож дослідження різних аспектів інституту угод у кримінальному процесі 

є вельми актуальним, свідченням чого є поява численних публікацій, а також 

захист протягом останніх років ряду дисертаційних робіт за різними 

напрямами. Однак поява такого порядку як кримінальне провадження на 

підставі угод, крім іншого, уособлює поєднання приватного та публічного 

інтересу, що обумовлює особливу увагу до його суб’єктів. Одним із них є
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прокурор, організація роботи якого у цьому випадку характеризується рядом 

особливостей, нормативне регулювання яких подекуди носить суперечливий 

характер. Це, своєю чергою, спричиняє потребу ретельного дослідження 

організаційних основ прокурорської діяльності у цьому специфічному 

порядку кримінального провадження.

Ураховуючи викладене вище, актуальність дослідження, проведеного 

Г. Є. Тюріним, не викликає жодних заперечень і зумовлюється багатьма 

чинниками: існуванням у ньому цікавих з наукової точки зору положень, які 

можуть бути використанні при розробці відповідних актів законодавчого та 

відомчого характеру; докладними формулюваннями досліджуваних понять; 

пропозиціями, які можливо використати на практиці.

Цінність дисертаційного дослідження полягає у тому, що обрана автором 

тема розкрита з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вітчизняної науки, 

зокрема, з використанням елементів міждисциплінарного підходу, який 

дозволив автору отримати якісно нові результати, спрямовані на 

удосконалення та забезпечення ефективності організації прокурорської 

діяльності, що слугує меті значного вищого порядку -  досягненню завдань 

кримінального провадження. Задля цього дисертантом опрацьовано значний 

обсяг наукової літератури, джерела міжнародного та національного 

законодавства.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Дисертація Г. Є. Тюріна виконана в межах державної цільової 

комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності» 

(номер державної реєстрації 011Ш000957), про що зазначається 

безпосередньо в роботі. Сама постановка і введення у науковий обіг цієї 

проблеми сприяє її подальшому дослідженню іншими науковцями.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Робота, запропонована 

Г. Є. Тюріним, характеризується системним підходом до предмету

дослідження.
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Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного, методологічного, філософського спрямувань з проблематики 

організації прокурорської діяльності та реалізації норм, які регулюють 

кримінальне провадження на підставі угод. У своїй роботі автор коректно 

полемізує з іншими ученими, аргументовано обстоюючи власну позицію.

Крім того, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони 

підтверджуються глибоким аналізом положень міжнародних актів, норм 

вітчизняного законодавства, використанням значного обсягу статистичних 

даних, а також масиву судової практики, і загалом є переконливими. Список 

джерел містить 460 найменувань.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів -  історичного, порівняльно-правового, функціонального 

аналізу, правового моделювання та інших. Наведене свідчить про достатній 

рівень обізнаності дисертанта у питаннях, що ним досліджуються, та 

забезпечує належний рівень обґрунтованості зроблених висновків.

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд і цілком відповідає загальним вимогам. 

Завдання та мета наукової праці автором загалом досягнуті.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у 

тому, що дисертаційна робота Г. Є. Тюріна є одним із перших у вітчизняній 

юридичній науці комплексних досліджень теоретичних, організаційних і 

правових основ участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод. Положення дисертації ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірними та базуються на власних судженнях 

автора. Робота містить достатню кількість наукових положень, висновків і
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пропозицій, вперше запропонованих у вітчизняній науці, здійснює розвиток 

попередніх надбань у сфері окресленої проблематики.

До положень дисертації, які, безспірно, характеризуються елементом 

новизни, та, на погляд опонента, допомагають вирішити ряд важливих 

теоретичних і практичних проблем, належать, зокрема, такі результати 

дослідження:

1) слушним є висновок автора про міжфункціональний характер 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод з огляду 

на зміст передбачених чинним законодавством функцій прокуратури;

2) заслуговує на увагу сформульовані автором завдання прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод;

3) важливим для практики правозастосування є положення, розвинуті 

автором, щодо взаємодії прокурора, слідчого та суду у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про визнання винуватості;

4) чималий потенціал до реалізації мають рекомендації щодо тактики і 

методики участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод;

5) цінним для розвитку вітчизняної доктрини є авторські судження з

приводу системи спеціальних принципів кримінального провадження на 

підставі угод, до якої пропонується включити: добровільність;

конфіденційність; загальнодоступність; застосування на будь-якій стадії 

кримінального провадження; індивідуальний характер,

а також інші положення дисертаційного дослідження.

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Одержані автором висновки можуть бути використані у 

законотворчій діяльності, а також у правозастосуванні. Окремі положення 

дисертації можуть бути використані при написанні відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників; при викладанні навчальних курсів та 

спецкурсів, а також у науково-дослідній роботі.

Основні положення дисертації висвітлено в одноособовій монографії та у 

14 наукових публікаціях, серед яких 5 - у  фахових періодичних виданнях з

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/


6

юридичних наук України, одне з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз, 9 - у  збірниках тез доповідей на науково-практичних 

конференціях.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структурно дисертація 

складається із вступу, двох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 250 сторінок, з яких: основний текст -  199 сторінок, список 

використаних джерел -  48 сторінок, один додаток на 3 сторінках.

Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження та дозволила 

здобувану наукового ступеню найбільш повно охопити предмет дослідження, 

а опоненту -  прослідкувати авторський творчий задум, краще зрозуміти логіку 

та послідовність (наступність) виконаного наукового дослідження. Дисертант 

виконав вимоги, що висуваються МОН України до цього виду наукових праць.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, задачі, об’єкт та предмет, розкрито наукову новизну роботи, її 

теоретичне та практичне значення, а також форми апробації одержаних 

результатів.

Розділ 1 «Загальна характеристика участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод» складається з трьох 

підрозділів, які послідовно розкривають питання правової природи та 

концептуальних засад діяльності прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод.

Ґрунтуючись на аналізі широкого спектру наукових позицій, зарубіжного 

досвіду використання інституту угод у кримінальному процесі, автором 

зроблено слушний висновок про різну правову природу та соціальне 

призначення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення, що 

закономірно зумовлює особливості участі прокурора у кожній із аналізованих 

процедур.

Опрацювавши значний масив міжнародно-правових актів, чинного 

вітчизняного законодавства, судової практики та актів відомчого характеру,
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автор обґрунтовує доцільність ряду законодавчих змін. Зокрема, 

аргументується доцільність самостійної правової регламентації повноважень 

прокурора у сфері застосування інституту угод з огляду на їх специфіку 

шляхом доповнення статті 36 КПК України (стор. 45).

Діяльність прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод 

дисертант аналізує під кутом зору запропонованого ним алгоритму, який 

передбачає поетапність процесу. Так, в процесі «застосування угод» він 

виділяє три етапи: 1) етап підготовки і укладення угоди; 2) етап затвердження 

угоди судом; 3) етап виконання угоди (стор. 48). Кожен з цих етапів, на думку 

дисертанта, передбачає різні форми прокурорської діяльності, з чим нам 

важко погодитися. Однак власну позицію ми обґрунтуємо в подальшому.

Автор доходить висновків про «провідну і визначальну роль прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод» (стор. 55), а також про 

«обмеження самостійності суду» (стор. 58).

Аналізуючи такі характеристики застосування угод як допустимість, 

доцільність, обґрунтованість, добровільність і процедурність, дисертант 

визначає предмет діяльності прокурора у сфері забезпечення законності 

кримінального провадження на підставі угод і обґрунтовує його комплексний 

характер. Також визначаються суб’єкти прокурорської діяльності у цій сфері і 

характеризуються відносини між ними з урахуванням специфіки 

досліджуваного інституту.

Окремо увагу зосереджено на принципах участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, які автор розглядає крізь призму 

як основних засад діяльності прокуратури, так і загальних засад 

кримінального провадження. Передусім аналізуються засади верховенства 

права, законності, презумпції невинуватості, заборони двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності, змагальності, публічності та диспозитивності. 

У контексті їх змісту досліджуються спеціальні засади здійснення примирних 

процедур: добровільність; конфіденційність; загальнодоступність;

індивідуальний характер тощо.
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У Розділі 2 «Організаційно-методичні засади участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод», який охоплює чотири 

підрозділи, розглядаються питання організації діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод, її тактики та методики залежно 

від виду угоди.

Зважаючи на те, що нормами КПК України прокурор прямо передбачений 

стороною лише угоди про визнання винуватості, автор логічно зосереджує 

свою увагу саме на дослідженні особливостей організації діяльності прокурора 

в процесі укладення цього виду угод. Так, він розглядає методику роботи 

прокурора в контексті наявності передумов укладення даного виду угод, у 

зв’язку з чим розмежовує цю сферу прокурорської діяльності із сферою участі 

прокурора у вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

Важливим під кутом зору правозастосування є авторський аналіз практики 

органів прокуратури, яка склалася щодо укладення угод про визнання 

винуватості, за результатами якого здійснено типологізацію помилок та 

порушень, що допускаються прокурорами: - укладення угод у кримінальних 

провадженнях, в яких беруть участь потерпілі; - відсутність обов’язків щодо 

співпраці у кримінальних провадженнях, в яких вони випливають із фактичних 

обставин (зокрема, щодо злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних 

речовин); - покладення на підозрюваних нездійсненних зобов’язань або завдань 

органів правопорядку; - призначення за угодами покарання нижчого від 

найнижчої межі, встановленої санкцією кримінального закону; - не зазначення 

в тексті угоди її наслідків для підозрюваного (обвинуваченого) та інші.

Дисертантом обстоюється думка, що тактика і методика участі прокурора у 

судовому розгляді угоди полягає в обґрунтуванні перед судом відповідності 

угоди всім встановленим законом вимогам, усуненні можливих сумнівів у 

законності укладення угоди, переконанні у необхідності її затвердження.

Аналізуючи участь прокурора на цьому етапі укладення угоди, автор 

робить висновок про наявність в чинному законодавстві прогалини, яка полягає
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у тому, що прокурор позбавлений будь-яких засобів впливу на рішення суду 

про відмову у затвердженні угоди, з яким він не згодний. Він пропонує 

передбачити право оскаржувати рішення суду про відмову у її затвердженні 

(стор. 150).

Участь прокурора на заключному етапі кримінального провадження на 

підставі угоди про визнання винуватості також розглядається автором крізь 

призму проблем, які виникають на практиці, що пов’язано, на його думку, з 

відсутністю законодавчої регламентації питань контролю за виконанням умов 

угоди про визнання винуватості. Висловлюється власна позиція щодо суб’єктів 

та меж такого контролю. Підтримується позиція щодо необхідності обліку 

вироків на підставі угод у провадженнях, у яких прокурор здійснював 

процесуальне керівництво, та постійного моніторингу виконання засудженими 

взятих на себе зобов’язань (стор. 160). Крім того, аргументується потреба 

законодавчо передбачити як одну із можливих умов угоди про визнання 

винуватості зобов’язання підозрюваного, обвинуваченого не вчиняти 

кримінальних правопорушень, а також інші обов’язки, що мають 

профілактичний характер (стор. 163).

Окремо увагу дисертант зосереджує на особливостях участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення, що пов’язано зі 

специфікою цього виду угод, зокрема тим, що прокурор не є суб’єктом цього 

процесу. Обґрунтовуючи власну позицію, автор доводить коректність 

дослідження проблем участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі такої угоди.

Аналізуючи положення міжнародного законодавства та зарубіжний досвід 

автор наполягає на потребі правової регламентації медіації та визнання 

прокурора її активним суб’єктом. Більше того, пропонується передбачити 

здійснення прокурором контролю за додержанням законів у діяльності 

медіаторів (стор. 180).

Зроблені Г. Є. Тюріним висновки є достатньо обґрунтованими, 

аргументованими та характеризуються високим ступенем достовірності. Крім
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розглянутих вище, в роботі містяться також й інші положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, які свідчать про цілісність проведеного 

дослідження.

Автореферат дисертації за змістом ідентичний положенням 

дисертаційної роботи, відповідає зазначеній спеціалізації 12.00.10 -  судоустрій; 

прокуратура та адвокатура, а також встановленим вимогам.

Зауваження щодо змісту дисертації. Не зупиняючись на досягненнях та 

позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, загалом позитивно 

оцінюючи рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі протиріччя 

та спірні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних роз’яснень під час захисту дисертації, а саме:

1. У підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження, пропонуючи алгоритм 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод, автор 

виокремлює три етапи, в межах яких диференціює форми такої діяльності. 

Наприклад, на етапі підготовки і укладення угоди, на його думку, діяльність 

прокурора здійснюється у таких формах: 1) встановлення передумов для 

укладення угоди; 2) ініціювання укладення угоди; 3) безпосереднє укладення 

угоди; 4) направлення угоди на розгляд суду (стор. 48).

Однак, на нашу думку, дисертант припустився методологічної помилки.

У загальнонауковому розумінні форма означає зовнішнє вираження 

(організацію) змісту певного (одного) явища або певних дій. Натомість у 

запропонованих дисертантом положеннях йдеться не про форму, а про стадії 

діяльності прокурора, оскільки дії прокурора різняться; кожна наступна дія 

передбачає логічний зв’язок із попередньою за наявності певних передумов, а 

також послідовність їх реалізації.

2. Суперечливим є висновок автора про визначальну і провідну роль 

прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод (стор. 55). Особливо з 

огляду на попередні тези про те, що «прокурор сприяє суду у встановленні всіх
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передбачених законом обставин, які створюють передумови для затвердження 

угоди», та подальше його резюме, що «остаточне рішення щодо застосування 

інституту угод у кримінальному провадженні приймає не прокурор, а суд». 

Крім того, це не відповідає специфічній суті угод про примирення, які 

законодавчо не передбачають такого суб’єкта як прокурор.

3. На стор. 55-56 дисертації автор наголошує, що «всупереч процесуальній 

позиції прокурора угода не може бути передана на розгляд суду». При цьому 

щодо угоди про примирення він зазначає таке: «...хоча прокурор і не виступає 

її стороною, проте на досудовому розслідуванні він уповноважений направити 

до суду обвинувальний акт з підписаною сторонами угодою (ч. 1 ст. 474 КПК 

України), і якщо умови угоди протирічать вимогам закону, вона не є 

добровільною тощо, прокурор може відмовити у направленні до суду 

обвинувального акта з такою угодою».

Але КПК України не надає прокурору повноважень щодо реагування на 

невідповідність угоди про примирення нормам закону або інтересам сторін чи 

суспільства у досудовому провадженні, позаяк зобов’язує прокурора надіслати 

обвинувальний акт із угодою до суду. Єдине, що може зробити прокурор у 

випадку, якщо, на його думку, угода про примирення суперечить нормам 

закону або інтересам сторін чи суспільства, це відповідно до ч. 1 ст. 474 КПК 

України відкласти направлення до суду обвинувального акту з підписаною 

сторонами угодою до отримання висновку експерта або завершення проведення 

інших слідчих (розшукових) дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, 

які можуть бути втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде провести 

пізніше без істотної шкоди для їх результату у разі відмови суду в затвердженні 

угоди.

4. Дискусійними і такими, що потребують додаткової аргументації під час 

публічного захисту, є положення дисертації, в яких прокурора пропонується 

розглядати як суб’єкта примирювальних процедур (підрозділ 2.4). Наприклад,
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дисертант підтримує позицію, що прокурор може найбільш кваліфіковано і 

об’єктивно забезпечити проведення примирювальних процедур, виходячи при 

цьому із двох визначальних потреб: реалізувати функцію кримінального 

переслідування, а також забезпечити права потерпілого (стор. 172). На підставі 

цього ним формулюється ряд законодавчих пропозицій.

Проте ми не погоджуємося з таким підходом. Вважаємо, що прокурор 

принципово не може бути посередником у примирних процедурах, оскільки 

функція кримінального переслідування суперечить суті медіації. Прокурор у 

кримінальному провадженні представляє інтереси держави, яка, виражаючись 

словами В. А. Рязановського наведеними на початку цього відгуку, «має право 

на покарання», «на вимогу з приводу порушення правопорядку». Таким чином, 

матиме місце конфлікт інтересів.

На відміну від формалізованого кримінального процесу медіація потребує 

відкритого і необмеженого спілкування, комунікації, варіативності у пошуку 

рішень... У науковій літературі наведено чимало доводів на користь 

диференціації медіації та судочинства, окреслено переваги їх існування як 

альтернативних процедур. На жаль, у дисертації їх огляд та аналіз відсутній.

Водночас наші критичні зауваження носять дискусійний характер і не 

відносяться до основних, концептуальних положень дисертації, таким чином 

не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що тема дисертації актуальна, 

сформульовані автором висновки і рекомендації є достатньо 

аргументованими, характеризуються науковою новизною і мають не лише 

теоретичне, а й практичне значення.

Таким чином, рецензована дисертація є кваліфікованою науковою 

працею, що містить результати проведених автором досліджень. Ним 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, що має істотне значення для розвитку
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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 Г У К

офіційного опонента на дисертацію Тюріна Геннадія Євгеновича 
«Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність дослідження обумовлена тим, що в умовах 

ствердження національного суверенітету та державності, одним із 

ключових викликів для України стало забезпечення суспільства 

справедливим та швидким судовим захистом. Проте, ефективність 

системи правосуддя в нинішніх умовах обумовлена необхідністю 

впровадження новітніх соціальних методик та юридичних механізмів у 

досягненні такої цілі. Однією з таких новацій став інститут угоди у 

механізмі кримінального судочинства, який увійшов у вітчизняне право із 

прийняттям Кримінального процесуального кодексу 2012 року. У даному 

відношенні ключовою процесуальною фігурою, на яку покладається 

реалізація застосування у кримінальному провадженні договірних 

процедур та водночас забезпечення високого рівня законності у захисті 

публічних інтересів й гарантуванні прав особи - є прокурор. Водночас, 

судова конституційна реформа 2016 року, яка включила прокуратуру до 

системи правосуддя та змінила її функціональне призначення, вкрай 

актуалізувала потребу в ґрунтовних теоретичних розробках щодо 

організаційно-правових основ прокуратури та її ролі в механізмі судової 

влади.

Належна ступінь обгрунтованості і достовірності наукових 

результатів дисертації забезпечується тим, що дисертант досить вдало 

використав у сукупності методи наукового пізнання* нчною

провадженні на підставі угод»,

ВХІД. № _  ___
Від ‘  ^  '  --------- . 202ІД).

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівеосиию
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основою дослідження класично виступив загальнонауковий діалектичний 

метод. Разом з тим автор застосувала широкий комплекс спеціальних 

методів та підходів до дослідження, зокрема: порівняльно-правового 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції, формально-юридичного 

абстрагування та ін.

Аналіз дослідження дає підстави стверджувати, що Геннадій 

Євгенович на належному рівні опанува методи наукового пізнання, що 

дало йому можливість зробити виважені та науково обґрунтовані 

висновки.

Наукова позиція та сформовані у дослідженні висновки ґрунтуються 

також на аналітичних та статистичних даних Генеральної прокуратури 

України та прокуратур обласного рівня стосовно участі прокурорів у 

кримінальному провадженні на підставі угод за 2012-2016 рр.; судової 

статистика щодо застосування угод за 2012-2016 рр.; результатах 

анкетування 100 прокурорів-процесуальних керівників досудового 

розслідування, які мають досвід участі у кримінальному провадженні на 

підставі угод; узагальненні понад 100 кримінальних проваджень на 

підставі угод про визнання винуватості та про примирення, закінчених у

2012-2016 рр.

Дисертант в цілому правильно визначив об’єкт та предмет 

дослідження.

Водночас, за мету своєї роботи дослідник поставив розробити 

теоретичні, правові та організаційно-методичні основи участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод (с.5). У зв’язку з чим було 

сформовано логічну та послідовну низку задач для досягнення поставленої 

мети.

Однією із головних переваг представленого дослідження є підхід до 

аналізу поставленої проблеми, який знайшов відображення у структурі 

роботи.

2
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/


з
Найсуттєвіші наукові результати та ступінь їхньої новизни 

знайшли своє відображення у авторських позиціях на сторінках тексту 

дисертації.

Передусім, у першому розділі на загальнотеоретичному рівні 

розкрито соціальні, правові й теоретичні передумови участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод.

Автор детально проаналізував та систематизував поняття 

нормативно-правового регулювання відновного правосуддя. Дослідник 

встановив, що правові основи діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод складають положення різних за юридичною 

силою і предметом регулювання нормативних актів, що регламентують як 

загальні засади, порядок та правові наслідки застосування інституту угод, 

так і визначають специфіку ролі прокурора у реалізації останнього. 

Зокрема, правову основу складають положення міжнародних актів, на 

підставі та у відповідності до яких вітчизняний законодавець запровадив 

інститут угод. Конституційний рівень правового регулювання вказаних 

питань. У площині даного дослідження важливого значення набуває 

нормативне регулювання прокурорської діяльності у сфері застосування 

інституту угод, яке має місце на рівні не лише КПК України, а й Закону 

України «Про прокуратуру» та відомчих актів (с.27-35).

Дослідник робить ґрунтовний порівняльно - правовий аналіз як 

міжнародних актів так і зарубіжного права у питаннях організації та 

функціонування відновного правосуддя, місця й ролі у цьому механізмі 

прокурора, як ключової процесуальної фігури у здійсненні кримінального 

переслідування.

Науковець справедливо зазначає, що роль прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод безпосереднього залежить від 

різновиду угоди, проте в цілому її можна визначити як провідну і 

визначальну. Автор слушно звертає увагу на те, що остаточне рішення 

щодо застосування інституту угод у кримінальному провадженні приймає
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не прокурор, а суд. Так, відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд 

переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким 

затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. Отже, 

модель прийняття рішення про укладення угоди є двоступеневою: 

спочатку угода укладається між відповідними сторонами, а потім 

затверджується судом. Проте, всупереч процесуальній позиції прокурора 

угода не може бути передана на розгляд суду. Так, стосовно угоди про 

визнання винуватості це пояснюється тим, що прокурор є обов’язковою 

стороною даної угоди, тому всупереч його волі така угода взагалі не може 

бути укладена. Щодо угоди про примирення, то хоча прокурор і не 

виступає її стороною, проте на досудовому розслідуванні він 

уповноважений направити до суду обвинувальний акт з підписаною 

сторонами угодою (ч. 1 ст. 474 КПК України), і якщо умови угоди 

суперечать вимогам закону, вона не є добровільною тощо, прокурор може 

відмовити у направленні до суду обвинувального акта з такою угодою 

(с.55-56). У даному аспекті Геннадій Євгенович наштовхнувся та підняв 

досить гостре і дискусійне питання щодо ролі суду в механізмі 

кримінального провадження на підставі угод. Так, з одного боку автор 

вказує, що ухвалення вироку передбачає вирішення справи по суті, тобто 

здійснення правосуддя. Разом з тим у випадку затвердження угод судова 

дискреція суттєво обмежується: замість розгляду всіх обставин справи і 

вирішення її по суті на підставі наданих сторонами доказів, суд 

обмежується тим, що затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами 

міру покарання. Тобто фактично він не вирішує питання ані про подію 

злочину, ані про винність особи, ані про міру покарання, які заздалегідь 

вирішені сторонами угоди.

Це означає, що в аспекті функціонального призначення судової 

влади діяльність суду щодо затвердження угод набуває граничного 

характеру між функціями розгляду і вирішення по суті правових 

конфліктів (правосуддя), а також функцією судового контролю, в межах
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якої суд перевіряє законність, обґрунтованість і справедливість 

процесуальних рішень органів досудового розслідування і прокурора, які 

обмежують і порушують конституційні права і свободи людини та 

громадянина. З іншого боку, зворотнім проявом такого підходу є те, що 

повноваження суду щодо здійснення правосуддя перебирають на себе інші 

органи, зокрема прокуратура (с.58-59).

Заслуговує на схвалення та підтримку ґрунтовний аналіз умов, що 

визначають законність кримінального провадження на підставі угод, 

зокрема: 1) допустимість застосування угод у кримінальному провадженні 

(с.64-72); 2) доцільність застосування угод (с.73-74); 3) обґрунтованість 

застосування угод (с.74-76); 4) добровільність укладення угод (с.76-80); 

5) процедурність застосування угод (с.80-101).

Слушною є авторська позиція і з приводу того, що на ранньому етапі 

досудового розслідування, коли належна доказова база ще не зібрана, і 

переважно ґрунтується на показаннях підозрюваного, який визнає свою 

вину, не виключається ситуація, коли саме угода лягає в основу 

обвинувального акта, а не навпаки. Тому, з метою нейтралізації 

негативних наслідків подібних ситуацій законодавець передбачив у ч. 1 ст. 

474 КПК України право прокурора відкласти направлення до суду 

обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до отримання 

висновку експерта або завершення проведення інших слідчих дій, 

необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі 

спливом часу, або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди 

для їх результату у разі відмови суду в затвердженні угоди. Тобто в 

кожному випадку прокурор не може повністю і беззастережно покладатися 

на доказову базу, отриману в результаті угоди, а повинен зі свого боку 

провести всю необхідну роботу по повному, всебічному і об’єктивному 

дослідженню всіх обставин кримінального провадження (с.83).

Вчений справедливо вказує, що забезпечення швидкості 

кримінального провадження, яке досягається прокурором за допомогою

5
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/


застосування угод, не може перешкоджати досягненню завдань захисту 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб 

кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений тощо. Особливу увагу прокурор повинен 

звертати на необхідність уникнення колізій між завданням прискорення 

кримінального провадження та забезпечення його повноти, оскільки перше 

іноді виключає друге (с.88).

У другому розділі, який присвячений дослідженню організаційно- 

методичний засад участі прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод дослідник виявляє низку проблемних питань. Зокрема, на 

с.104 автор слушно вказує на законодавчу прогалину, та обґрунтовує 

необхідність зобов’язати прокурорів роз’яснювати особі, повідомленій про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідного ступеня 

тяжкості та характеру, право на укладення угоди про визнання винуватості 

одночасно з таким повідомленням.

Водночас, автор пропонує доповнити ч. З ст. 42 КПК України 

відповідним пунктом, у якому передбачити право підозрюваного, 

обвинуваченого на укладення угоди за наявності відповідних передумов та 

підстав.

Цінними, на наш погляд, стали положення роботи в яких 

актуалізувалося питання щодо забезпечення конфіденційності укладення 

угоди про визнання винуватості, яке повинне вирішуватися у контексті 

більш широкої проблеми -  забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні (с.116).

Не менш цінним для даного дослідження стали положення, в яких 

здійснюється порівняльний аналіз правових інститутів угоди та дієвого 

каяття та практика їх застосування (с. 119-125).
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Геннадій Євгенович наводить ґрунтовні аргументи необхідності 

перегляду законодавчих положень щодо можливості оскарження вироку 

суду про затвердження угоди про визнання винуватості. Зокрема, 

пропонується надати вищестоящому прокуророві права оскаржувати 

вирок на підставі угоди про визнання винуватості у зв’язку із істотними 

порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також 

неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність (с. 153-154).

Загалом, здобувач приділиа належну увагу стану дослідження 

проблем відновного правосуддя та актуальним питанням участі в ньому 

прокурора, сповна охопивши як вітчизняні так і зарубіжні дослідження з 

цієї тематики, що дозволило йому сконцентрувати детальну увагу на мало 

вивчених аспектах предмету дослідження. Вагомим позитивом роботи є й 

уміле ілюстрування існуючих правових проблем на прикладах 

правозастосовчої практики та даних опитування практичних працівників.

Дисертація написана згідно з вимогами наукового стилю української 

стилістики та лексики. Наукові положення, пропозиції та висновки 

дисертації викладені юридично грамотно, чітко та послідовно.

На основі проаналізованого матеріалу можна стверджувати, що 

Г.Є.Тюріну вдалося продемонструвати власне розуміння існуючих 

концептуальних проблем організаційно-правової участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі угод.

При цілком правильному підході до дослідження і загалом 

позитивній його оцінці, потрібно висловити і певні дискусійні питання та 

незначні зауваження. Основні з них зводяться до наступного.

1.) Одне із самих дискусійних та водночас контраверсійних 

положень стосуються взаємозв’язку та взаємовиключності обвинувального 

вироку суду й угоди у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч.І ст. 62 Конституції України особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
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покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду.

Основний Закон чітко встановив, що 1) вина особи повинна бути 

доведена в законному порядку і 2) вина особи встановлюється лише 

обвинувальним вироком.

Конституція нічого не говорить про те, що визнання вини -  це 

абсолютний доказ, який є „царицею” серед доказів, нічого Вона не 

говорить і про те, що визнання особою своєї вини -  це окрема, особлива 

форма її доведення у встановленому законом порядку.

Водночас, на основі теоретичного аналізу та правових позицій 

різних авторів Геннадій Євгенович встановив, що в рамках провадження 

на підставі угод створюються підстави для перебирання прокурором на 

себе основоположної функції суду з вирішення юридично значущих справ, 

що по суті створює квазісудові форми правосуддя, порушує ряд принципів 

кримінального провадження і судової влади.

Автор також наводить науковий підхід про те, що вирок на підставі 

угоди взагалі не може визнаватися судовим вироком.

Разом з тим, дослідник вважає, що з практичної точки зору вказані 

побоювання є безпідставними, оскільки передбачена вітчизняним

законодавством модель є органічно властивою кримінальному провадженню 

на підставі угод і дозволяє найбільш повно забезпечити досягнення його 

завдань, що полягають у спрощенні і прискоренні кримінального 

провадження. Будь-який інший варіант, що передбачав би розширення 

повноважень суду у цій сфері, означав би здійснення кримінального 

провадження в загальному порядку, за якого, з одного боку, принцип 

процесуальної економії не міг би бути досягнутим, а з іншого -  обмежувалося 

б приватне начало у кримінальному процесі, коли не сторони, що уклали 

угоду, а замість них суд одноосібно б вирішував принципові для сторін 

питання (с.59).
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На нашу думку така аргументація й підхід не бездоганні. Царина 

кримінальної відповідальності за вчинений злочин -  це публічне кримінальне 

право, яке передусім захищає суспільні, публічні цінності, а вже потім 

приватний інтерес. Незважаючи на тенденції у реформуванні вітчизняної 

правової системи, вбачається дочасним таке стрімке об’єднання публічного і 

приватного права та інтересів які вини супроводжують. Вважаю, що саме 

справедливий суд є головною метою будь-якого судового провадження, і 

жодні організаційні та процесуальні форми не повинні підміняти його собою.

2 . )  Дисертант робить досить дискусійний висновок, в якому, на наш 

погляд, одні положення, суперечать іншим. Так, з одного боку Геннадій 

Євгенович встановив, що у кримінальному провадженні на підставі угод 

прокурор безпосередньо взаємодіє із судом, який у цій сфері значно 

обмежується у своїй самостійності, вирішуючи справу по суті лише 

формально, а фактично посвідчуючи укладену сторонами угоду, у якій 

заздалегідь вирішені всі ті питання, які підлягають вирішенню у 

обвинувальному вироку суду (с.102).

Водночас дослідник стверджує, що це не означає перебирання 

прокурором у даних ситуаціях на себе основоположної функції суду з 

вирішення по суті юридично значущих справ та не веде до квазісудових 

форм правосуддя, оскільки, по-перше, на суд покладається обов’язок 

перевірити угоду на відповідність вимогам КПК України та/або закону, і 

він має повноваження відмовити в затвердженні угоди; по-друге, сторони 

позбавлені можливості вплинути на рішення суду про відмову у 

затвердженні угоди, так як апеляційне оскарження для подібних рішень не 

передбачено, а повторне звернення з угодою в одному кримінальному 

провадженні не допускається (с.102).

Крім того, дослідник визнає, що відсутність беззастережного визнання 

вини є підставою для відмови судом у затвердженні угоди, як і відсутність 

фактичних підстав для визнання винуватості. Компроміс не може
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ґрунтуватись: на правовій необізнаності учасника компромісу, на його 

нерозумінні власних прав і обов'язків, а також наслідків своїх дій; на 

поступках і рішення, що завідомо не можуть бути виконані; на 

сфальсифікованих доказах і матеріалах; на вадах психіки особи та інших 

хворобливих станах, а також на її релігійних та інших переконаннях; на 

виправданні вчинення злочину і зменшенні його суспільної небезпечності 

(с.78-79).

З цього приводу постає питання, то все ж таки суд обмежений у 

своїй самостійності, діє формально та виконує функцію нотаріуса, 

посвідчуючи укладену сторонами угоду в якій заздалегідь вирішені всі ті 

питання, які підлягають вирішенню у обвинувальному вироку суду. Чи все 

ж таки суд зобов’язаний здійснити правосуддя, навіть якщо механізм 

змагального судочинства спрощено з метою процесуальної економії ?

3.) На с.34 дисертант звертається до досвіду ЄС, та вказує на Рамкове 

рішення Ради ЄС «Про положення жертв у кримінальному судочинстві» 

від 15 березня 2001 р., яким визначено поняття «медіація в кримінальних 

справах», а також зобов’язало всі країни ЄС поширювати посередництво в 

кримінальних справах та забезпечувати прийняття до розгляду будь-якої 

угоди між жертвою та правопорушником, досягнутої в процесі 

посередництва. Водночас автор зазначає, що до 22 березня 2006 р. всі 

країни ЄС повинні були в обов’язковому порядку ухвалити закони, які б 

забезпечували проведення посередництва в кримінальних справах.

З цього приводу, в контексті предмета дисертаційного дослідження, 

було б слушним почути позицію автора щодо перспектив реалізації ч.4 

ст.124 Конституції України, яка встановила, що законом може бути 

визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 

Зокрема, чи можливо та у яких межах (якщо це можливо) запровадити 

обов’язкову медіацію в рамках кримінального судочинства України ?
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4 .  ) На сторінці 96 роботи дослідник зазначає, що прокурор має право 

на свій розсуд розпорядитися долею обвинувачення у кримінальному 

провадженні, в т. ч. укласти угоду про визнання винуватості. Він здійснює 

це в межах та у спосіб, що передбачені законом, однак його повноваження 

на укладення угоди має диспозитивний характер, оскільки навіть за 

наявності ініціативи сторони захисту прокурор може відмовити в 

укладенні угоди про визнання винуватості.

Зважаючи на те, що угода про визнання вини є результатом 

домовленостей між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим), було б 

цінним для даної роботи більш глибоко дослідити питання можливих 

корупційних ризиків та зловживань з боку прокурора, а також 

ефективність правових регулювань у їх запобіганні.

5 .  ) Вбачається за технічну помилку, а не наукову позицію автора 

твердження про те, що ,у  сенсі кримінального процесуального закону 

здійснити правосуддя означає: шляхом розгляду даної справи в порядку, 

встановленому законом, вирішити її у суворій відповідності до того, що 

мало місце в об’єктивній дійсності, і винести законне і обґрунтоване 

рішення, в якому було б правильно вирішене питання про подію злочину, 

винність підсудного і міру покарання у випадку визнання особи винною, 

або звільнення його від кримінальної відповідальності або від покарання, а 

також про виправдання винного [10, с. 29]” (с.57).

Водночас, наведені зауваження стосуються лише окремих положень 

дисертаційного дослідження та за своїм змістом мають дискусійний 

характер, а тому суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.

Нами вбачається, що ця дисертація є завершеною працею, виконана 

здобувачем самостійно, містить обґрунтовані та логічно сформульовані 

висновки. Варто відзначити пропорційність подання матеріалу та

11

послідовність виконання.
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Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладені у одноособовій монографії «Організаційно-правові основи 

участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод» 2015 р., 5 

наукових статтях, опублікованих у фахових періодичних виданнях з 

юридичних наук України, одне з яких включене до міжнародних 

наукометричних баз, а також тезах 9 наукових доповідей на науково- 

практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обґрунтованих у дисертаційному 

дослідженні. Автореферат дисертації відображає зміст основних положень 

дисертаційної роботи.

На підставі викладеного можна зробити загальний висновок, що 

дисертаційне дослідження Тюріна Геннадія Євгеновича «Організаційно- 

правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі 

угод», відповідає вимогам пунктів 9, 12, 11 та 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; 

прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент: Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету | 

імені Тараса Шевченка

професор кафедри правосуддя 
юридичного факультету 
Київського національного уні 
імені Тараса Шевченка, 
доктор юридичних наук
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