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В умовах реформування майже всіх сфер суспільних відносин, інтеграції 

України у європейський правовий простір особливої актуальності набуває 

сутність та зміст державної політики як інструменту державної влади. Історія 

розвитку людської цивілізації весь час супроводжується конфліктними 

ситуаціями в різних сферах суспільних відносин, які вимагали врегулювання. 

Різні вчені: філософи, історики, політологи, юристи, досліджуючи зазначені 

процеси, в підсумку стверджують, що конфлікт -  це позитивне явище, основа 

суспільного життя, яка його постійно активізує та зумовлює еволюцію, один із 

способів виявлення об’єктивних суперечностей, що виникають у процесі його 

розвитку. З іншого боку, наслідком конфлікту, зазвичай, є правопорушення, яка 

вимагає втручання держави та відновлення порушених прав. Завданнях 

держави в таких випадках є пошук способів розв’язання конфлікту, 

притягнення до юридичної відповідальності правопорушника, що не виключає 

досягнення можливого компромісу, який сприятиме ефективному вирішенню 

конфлікту, а в майбутньому дозволить його уникнути.

Разом з тим, за останні десятиліття світове співтовариство дійшло 

переконання про необхідність зміни підходів до кримінального судочинства. 

Відбуваються пошуки ефективного судочинства, які спрямовані на розв’язання 

проблеми покарання особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, визначене 

кримінальними законами. Та досягнення балансу інтересів злочинця і потерпілого 

В цьому аспекті одним із засобів є відновне правосуддя, яке виникло за часів 
Римської імперії та отримало свій розвиток в продовж століть у багатьох 

європейських країнах. Протягом останніх декількох століть у більшості держав
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намагається визначити, яке саме діяння має вважатися злочином, а також, яке 

покарання слід за нього призначити. На визначення злочинного діяння та його 

закріплення у текстах законів (кримінальних кодексах) спрямовані величезні' 

зусилля вчених, практиків, політиків, окремих громадян.

Сьогодні у світі не існує єдиної «правильної» моделі відновного правосуддя, 

яка б могла бути відтворена й адаптована в Україні. При цьому вивчення досвіду 

інших держав з впровадження програм примирення, медіації, сімейних 

конференцій та ін. у системі кримінального правосуддя дозволить визначити 

найближчі перспективи розвитку і напрями роботи для їх законодавчого 

закріплення та запровадження в Україні. Традиції відновного правосуддя в Україні 

мають більш ніж тисячолітню історію. З встановленням радянської влади та 

запровадженням радянського права норми права, які містили окремі елемента 

відновного правосуддя, набули декларативного характеру.

В Україні упродовж кількох останніх років низка громадських організацій 

прямо чи опосередковано впроваджує відновне правосуддя у своїй діяльності. 

До ідеї відновного правосуддя прихильно ставиться громадськість України, а 

фахівці переконані в її актуальності.

Наразі реалізуються експериментальні програми примирення потерпілих 

та правопорушників з метою гуманізації системи правосуддя й збільшення 

уваги до потреб потерпілих від злочинів. Зростає кількість публікацій в 

українських наукових виданнях на зазначені теми. Програми примирення 

викликають щораз більший інтерес у суддів та інших представників системи 

правосуддя.

Актуальність теми посилюється потребою виконання Україною 

відповідних зобов’язань у зв’язку із євроінтеграційними прагненнями.

При цьому слід зазначити, що проблеми з’ясування сутності і розв’язання 

конфліктів і правопорушень були предметом дослідження ще з давніх часів. 

Зокрема, у різні історичні періоди та на сучасному етапі поняття «примирення», 

«відновне правосуддя», «медіаця» та ін., його сутність і зміст розглядалися в 

представниками різних галузей суспільних наук.
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Зокрема, проблемам відновної юстиції присвячені праці І. Войтюк, О. 

Вовка, А. Горової, Т. Денисової, П. Захарченка, В. Землянської, Р. Коваля, М. 

Костицького, В. Маляренка, М. Мірошниченко, Ю. Микитина, Н. Пархоменко, 

О. Шармар, О. Шевченка, І.Г. Ясиновського та ін. Серед зарубіжних науковців 

відновне правосуддя досліджували І. Айртсен, Д. Ван Несе, Дж. Брейтуейт, М,? 

Гроенхейзен, Г. Зер, Л. Корнозова, Н. Крісті, Д. Маєрс, Р. Максудов, Т. 

Маршал, М. Міхаловський, М. Райт, М. Умбрайт, М. Флямер та ін.

Нормативну основу дослідження становлять міжнародно-правовіакти 

ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, що стосуються відновного 

правосуддя; закони та підзаконні нормативно-правові акти України; постанови 

Пленуму Верховного Суду України; відомчі нормативно-правові акти 

Генеральної прокуратури України; нормативно-правові акти європейських 

країн у сфері відновного правосуддя.

Метою запропонованого дослідження є розробка науково обґрунтованих4 

пропозицій щодо впровадження відновного правосуддя у кримінальний процес 

України.

Для досягнення поставленої мети О.І. Дубовик розкрила зміст історико- 

правових і доктринальних підходів до поняття та сутності відновного 

правосуддя, охарактеризувала його форми та принципи; запропонувала 

авторське визначення поняття «відновного правосуддя»; проаналізована 

міжнародно-правові акти ООН, Ради Європи та Європейського Союзу, що 

закріплюють основи відновного правосуддя; провела історико-правовий аналіз 

передумов становлення відновного правосуддя; здійснила історико- 

порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя; 

охарактеризувала етапи розвитку інституту відновного правосуддя в країнах 

Європи; розглянула шляхи оптимізації форм кримінального переслідування 

неповнолітніх в сучасних системах європейського права; проаналізована 

історію кримінально-процесуальної політики у сфері посередництва і 

примирення як основи відновного правосуддя в Україні; проаналізована та 

визначила тенденції розвитку відновного правосуддя в умовах державної
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незалежності України; сформульовала пропозиції з метою удосконалення 

законодавства України в частині запровадження інституту відновного 

правосуддя.

Об'єктом дослідження є відновне правосуддя, як наукова концепція та 

система альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів, 

а предметом - історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного 

правосуддя.

Наукове пізнання сутності і змісту обраної нами наукової проблеми 

здійснювалося на засадах поліметодологічного підходу, застосовувались 

філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання.

За змістом і спрямованістю тема дослідження відповідає Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; розділу «Проблеми 

формування національної правової системи України та її адаптація до 

європейського права» Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 рр., затвердженої загальними 

зборами Національної академії правових наук України 3 березня 2016 р. 

Дисертацію підготовлено на кафедрі історії права та держави юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

межах бюджетної теми № 06БФ042-01 «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Тему 

дисертації затверджено Вченою Радою юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 

23.09.2013 р.).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні комплексним історико-правовим та порівняльно-правовим 

дослідженням становлення та розвитку відновного правосуддя в правових 

системах Європи, у рамках якого сформульовано концептуальні поняття, 

теоретико-правові положення, висновки та запропоновано практичні 

рекомендації щодо впровадження відновного правосуддя у законодавство 

України.
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На підставі проведеного дослідження дисертантка обґрунтувала, що 

наприкінці двадцятого століття з’являється новий підхід до вирішення 

кримінальних конфліктів -  відновне правосуддя. Набувають широкого 

розповсюдження ідеї демократизації кримінально-правової політики, 

вдосконалення системи кримінальної юстиції, гуманізації кримінальної 

відповідальності. Моделі врегулювання конфліктів на основі консенсусу 

поширюються як альтернатива, заснованій на конфронтації, класичній" 

кримінальній моделі правосуддя. Критика недосконалості системи 

кримінальної юстиції у науковій доктрині поступово трансформується в нову 

концепцію, що передбачає альтернативний підхід до розв’язання кримінальних 

конфліктів.

Опрацювання історіографічних і методологічних аспектів поняття, 

надбання історіографії, присвяченої еволюції відновного правосуддя, дало 

можливість виявити особливості наукової розробки поставленої проблеми, а 

саме виділити у розвитку історіографії відновного правосуддя такі етапи: 1940- 

60-ті рр. -  науковцями різних галузей (кримінологами, соціологами та ін.) 

проводяться дослідження щодо недосконалості кримінальної системи 

судочинства, способи покарання піддаються критиці, зосереджується увага на 

проблемах потерпілого та механізмах відшкодування шкоди потерпілому; 1970- 

80-ті рр. -  виникає концепція відновного правосуддя, відбувається 

систематизація відновних підходів до правосуддя, формулюються основні 

принципи, виокремлюються форми відновного правосуддя; 1990-ті рр. -  на 

початку XXI ст. -  у наукових дослідженнях вивчається проблема поєднання 

теоретичних основ концепції відновного правосуддя з практичним досвідом 

застосування відновних практик, висуваються конкретні пропозиції щодо 

закріплення відновного правосуддя на законодавчому рівні.

Методологічно важливим в контексті здійсненого дослідження є 

висновок про те, що відновне правосуддя є новим способом реагування на 

правопорушення та його наслідки. Цінність відновного правосуддя полягає в 

пріоритетності поєднання процесу розв’язання кримінально-правового
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конфлікту та результатів його вирішення. Ідея відновного правосуддя базується 

на тому, що в кримінальному судочинстві по окремих категоріях справ 

(правопорушення невеликої або середньої тяжкості або коли правопорушення 

вчинено неповнолітнім) невідворотність покарання може бути замінена 

обов’язком визнання вини і відшкодування збитків потерпілому.

Визначено, що основними формами відновного правосуддя є медіація, 

сімейні конференції і кола правосуддя.

Зазначено, що відновне правосуддя ґрунтується на загально-правових 

принципах кримінального процесу (демократизм, законність, гуманізм, 

диспозитивність, рівність перед законом, повага до гідності особи) та власних, 

спеціальних принципах.

На переконання дисертантки, відновний підхід, в першу чергу, 

застосовується в ювенальній юстиції, оскільки її найважливішими функціями є 

відновна та примирна. Правосуддя у справах неповнолітніх має бути не 

каральним, а передусім таким, що відновлює порушені права та свободи 

потерпілого від правопорушення, сприяє усвідомленню правопорушником 

необхідності відповідати за свої вчинки і здійсненню заходів для 

відшкодування завданої шкоди. В багатьох європейських країнах відновне 

правосуддя застосовується, як альтернатива або додаток до кримінального 

судочинства і в справах повнолітніх, коли мова йде про злочини невеликої або 

середньої тяжкості.

О.І. Дубовик стверджує, що ухвалення міжнародно-правових актів з 

питань відновного правосуддя стало важливим підґрунтям для поширення 

цього інноваційного підходу до судочинства у світі, в тому числі у країнах 

Європи. Міжнародне законодавство стало додатковим фактором розвитку 

відновного правосуддя у європейських країнах. В міжнародно-правових актах 

ООН, Ради Європи та Європейського Союзу наголошується на важливості 

застосовування правових норм, які б передбачали відшкодування шкоди 

потерпілим та сприяли примиренню сторін кримінальних конфліктів.

Дисертанткою встановлено, що існують особливості реалізації програм
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відновного правосуддя в європейських країнах залежно від того, до яких 

правових сімей вони належать. Відтак, виокремлено наступні моделі, 

відновного правосуддя в європейських країнах: континентальна; модель 

європейських країн загального права.

Важливим є висновок дисертантки про те, що запровадження відновного 

правосуддя в Україні є прикладом світових уніфікаційних процесів, а також 

закономірним продовженням українських правових традицій. Від часів Руської 

держави і до проголошення незалежності України застосовувались 

альтернативні механізми вирішення кримінальних конфліктів.

Аналіз історико-правових джерел, починаючи від Руської держави і до 

кінця XX ст. показав, що 1) елементи медіаційної форми вирішення конфліктів 

виявилися ще в XI ст. в «Руській Правді»; 2) в Литовських статутах 1529, 1566, 

1588 рр. та Соборному Уложені 1649 р. містяться норми щодо правового 

регулювання процедур медіації; 3) регламентація порядку розгляду та 

вирішення спорів по справедливості на підставі звичаєвих норм у третейських 

судах закріплена в понад 20 законодавчих актах, ухвалених впродовж 1734- 

1831 рр.; 4) в «Правах, за якими судиться малоросійський народ» вперше 

систематизовано норми, які закріплювали можливість застосування 

примирення потерпілого і правопорушника як способу вирішення 

кримінального конфлікту; 5) закріплення в Уложенні про покарання 

кримінальні і виправні 1845 р. переліку правопорушень, за якими при розгляді 

справи допускалося примирення сторін кримінального конфлікту; 6) способи 

застосування медіаційних процедур у справах приватного обвинувачення 

знайшли віддзеркалення в Статуті Кримінального судочинства 1864 р. щодо 

зобов’язання судді «схиляти сторони до миру», і лише якщо вони не бажають 

урегулювати конфлікт «полюбовно», виносити вирок; 7) створення інституту 

совісного судочинства було закономірним явищем, оскільки суспільство, 

унаслідок низької ефективності існуючої судової системи, потребувало 

створення альтернативних механізмів вирішення правових конфліктів; 8) у 

Кримінально процесуальних Кодексах УРСР 1922, 1927 і 1960 рр.
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закріплювалась можливість закриття кримінального провадження за 

примиренням обвинуваченого з потерпілим у справах приватного 

обвинувачення.

Вивчення історичного досвіду примирення і відновлення порушених прав 

в Україні дає можливість зробити висновок, що відновний підхід у різних його 

проявах (посередництво, примирення, відшкодування шкоди потерпілому) не є 

новим для української правової системи та існує підґрунтя для альтернативного 

правосуддя і примирення в юридичній практиці та правосвідомості 

українського народу.

На думку О.І. Дубовик, реформа системи кримінальної юстиції України є 

однією з необхідних передумов консолідації зусиль у напрямку євроінтеграції, 

включаючи імплементацію Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі, 

спрощення візового режиму та здійснення інших заходів у партнерстві з 

Європейським Союзом. Реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів, в тому числі, має відбуватись шляхом удосконалення 

законодавства, його максимального спрощення та пришвидшення процедур 

розгляду окремих категорій справ, забезпечення правової визначеності, 

узагальнення судової практики. Необхідно робити наголос на розвитку 

механізму позасудового вирішення конфліктів, зокрема -  відновногс 

правосуддя.

Аргументовано, що для перспективи розвитку відновного правосуддя і 

вдосконалення механізмів його реалізації в Україні необхідний комплексний 

підхід, а саме: законодавча регламентація відновного правосуддя, підготовка 

висококваліфікованих фахівців (медіаторів), інформування громадян щодо 

можливості застосування відновного правосуддя при вирішенні кримінально- 

правових конфліктів.

Однак, необхідно зазначити, що дане дисертаційне дослідження, як і 

будь-який науковий пошук, поряд з позитивними висновками та пропозиціями 

не позбавлене певних недоліків, що потребують уточнення та врахування під 

час захисту та подальших наукових досліджень О.І. Дубовик. Зокрема:
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1. Першочергово слід зазначити, що важливим, з огляду на 

поставлені мету і завдання дисертаційного дослідження, є формулювання 

авторського визначення відновного правосуддя. Так у підрозділі 1.3. 

«Поняття, форми і принципи відновного правосуддя в сучасній теоретико- 

правовій доктрині», дисертанткою запропоновано таку дефініцію: 

«відновним правосуддям слід вважати компенсаційне вирішення наслідків 

правопорушення невеликої або середньої тяжкості або правопорушення, 

скоєного неповнолітньою особою, за участю сторін кримінального 

конфлікту, держави та суспільства, яке передбачає відновлення прав 

потерпілого, відшкодування завданої йому шкоди, примирення сторін 

конфлікту». З іншого боку, згідно європейських підходів до з’ясування 

сутності відновного правосуддя та його змісту, про що йдеться у першому 

розділі представленої дисертації, це результат відмови від виключно 

каральної реакції на правопорушення, альтернативний підхід до вирішення 

кримінального конфлікту.

Таким чином, потребує уточнення та додаткового обґрунтування 

позиція О.І. Дубовик щодо сутності відновного правосуддя: чи це один із 

засобів вирішення кримінального правопорушення, або це засіб 

розв’язання наслідків правопорушення.

2. У розвиток попереднього зауваження, хотілось звернути увагу
■і

на дослідницький підхід дисертантки, згідно якого була сформульована 

вищезгадана дефініція. Як відомо, лише всебічний та глибокий аналіз 

природи, основних ознак та властивостей будь-якого суспільного явища в 

підсумку може надати можливість сформулювати його визначення. 

З’ясуванню сутнісних та змістовних властивостей та ознак відновного 

правосуддя у загальному вигляді дисертантка присвятила все дисертаційне 

дослідження, при цьому їх не конкретизуючи. З огляду на дискусійність 

дефініції, на наше переконання, такий підхід є не виправданим.
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3. Не піддаючи сумніву важливості охоплених дисертаційним 

дослідженням кола питань та з огляду на вже існуючий у вітчизняній та 

зарубіжній юридичній, філософській та соціологічній науці доробок із 

вивчення відновного правосуддя як явища та наукової категорії, важливим 

було б проведення ґрунтовного соціологічного дослідження проблем 

пов’язаних із реалізацією цього інституту, механізму, форм, етапів, 

чинників, правового та інституційного забезпечення. Зазначене сприяло б 

виявленню його ефективності, недоліків та формулюванню пропозицій 

щодо запровадження, в т.ч. і законодавчого закріплення, цього інституту в 

Україні.

З огляду саме на це, недостатньо обґрунтованими видаються 

висновки запропоновані після з’ясування поняття, ознак, форм та 

принципів правосуддя у підрозділі 1.3, а саме: «Впровадження у 

вітчизняне законодавство відновного правосуддя та застосування 

відновних заходів окремо або паралельно з традиційними заходами 

кримінально-правового впливу призведе до важливих наслідків щодо 

відновлення суспільного порядку і гармонізації суспільних відносин: 

зниження рівня рецидиву правопорушень; попередження вчинення тяжких 

та особливо тяжких правопорушень особами, які раніше притягались за 

вчинення правопорушень меншої тяжкості; підвищення ефективності 

перевиховання правопорушника та повернення його до нормального життя 

шляхом надання соціально-психологічної допомоги, участі в процесі 

реабілітації найближчого оточення правопорушника та представників 

місцевої громади, контактів із потерпілим; часткове або повне 

відшкодування потерпілому завданої шкоди та його психологічна 

реабілітація; зосередження кримінальної юстиції насамперед на 

компенсаційній функції кримінального правосуддя, а вже потім -  на 

каральній».

4. Крім того, проведення такого ґрунтовного дослідження дає 

можливість О.І. Дубовик запропонувати, окрім законодавчих змін, ще
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низку заходів, які б сприяли розвитку відновного правосуддя в Україні, як 

от: підвищити якість правової освіти та виховання населення; надати 

фінансову підтримку уже діючим проектам з відновного правосуддя та 

запровадити державне фінансування нових програм; посилити співпрацю з 

відповідними міжнародними організаціями та ін.

5. Важливим та змістовним є вивчення виникнення та розвитку 

європейських моделей відновного правосуддя, проведене у другому розділі 

дисертації. Доречним в даному аспекті було б формулювання авторського 

визначення поняття моделі відновного правосуддя та її складових, що 

надало б можливість порівняти відповідні моделі у країнах романо- 

германського та англосаксонського права. Тому, не в повній мірі 

розкритими залишаються питання спільного та відмінного між цими 

моделями. Це, в свою чергу, надає незавершеного вигляду запропонованій 

автором класифікації моделей відновного правосуддя, з огляду на існуюче 

у світі різноманіття правових сімей.

З позицій з’ясування методології дисертаційної роботи, важливими 

видаються положення, сформульовані у підрозділі 1.2 «Методологія та 

джерельна база дисертаційного дослідження». При цьому, на нашу думку, 

та з огляду на предмет дослідження, важливим було б посилення

інтерпретації порівняльного методу як провідного.* ^

Ці та інші зауваження хоча і потребують пояснень авторки під час захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді, проте, в цілому, не впливають на 

високу оцінку проведеного дисертаційного дослідження і не перешкоджають 

оцінити його як завершену наукову роботу, яка вирізняється науковою 

новизною, в котрій вирішена актуальна наукова проблема, що полягає у 

розв’язанні концептуальних питань теоретичного та нормативного 

забезпечення відновного правосуддя, в тому числі такої його форми як 

медіація, у кримінальний процес України.
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Положення та висновки дисертаційного дослідження є новими, науково 

обґрунтованими та достовірними.

Дисертація та автореферат відрізняється чітким формулюванням думок, 

що свідчить про відповідний професійний рівень та наукову спроможність 

дисертанта. Зміст роботи, перелік наукових публікацій доводять наукову 

зрілість, володіння здобувачем методологією і методикою дослідницької 

роботи.

Загалом, висновки, узагальнення та практичні рекомендації, наведені у 

дисертації О.І. Дубовик, мають як теоретичне, так і практичне значення у 

сферах історії права, кримінального права, законотворчої діяльності, а саме: у 

науково-дослідній сфері отримані результати дають змогу суттєво поглибити 

наукові знання про сутність, зміст відновного правосуддя, медіації та можуть 

становити основу для досліджень механізмів реалізації альтернативних 

способів вирішення кримінальних конфліктів в умовах євроінтеграційних 

процесів України; у законотворчості використання європейського досвіду 

сприятиме правильному вибору моделі реалізації відновних програм в Україні; 

у правозастосовній діяльності отримані результати сприятимуть захисту та 

охороні прав і свобод людини, громадянина у процесі здійснення

кримінального судочинства; у навчальному процесі -  можуть

використовуватися при підготовці навчальних посібників, розробленні

навчальних програм з історії українського права, спецкурсів з історії 

становлення і розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи та 

для вивчення еволюції відновних практик, зокрема примирення і

посередництва, в Україні.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують дев’ять 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 220 сторінок, з них -  основного тексту -  194 сторінок.

Основні теоретичні положення, висновки та узагальнення дисертаційного 

дослідження викладено в чотирнадцяти наукових роботах, серед яких шість 

наукових статей, п’ять з яких опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, в
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тому числі одна -  в журналі, який включений до міжнародної наукометрично:' 

бази, одна — в іноземному виданні, а також вісім доповідей, оприлюднених на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату є ідентичним основним положенням 

дисертації.

Дисертаційна робота відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567, а її автор -  Дубовик Ольга Ігорівна, заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, 

професор, 

вчений секретар * ■ ^ 4 «  И Й Кс/

Інституту держави і права ім. 

НАН України Н.М. Пархоменко

Від ф
Біде

г
діжшортва та архіву 

м й я а к о г о  нацючаяьного університету 
Імені Тараса Шевченка. 13

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/


ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Дубовик Ольги Ігорівни 
«Історико-правовий аналіз європейських моделей відновного 

правосуддя», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

Актуальність обраної теми. В умовах євроінтеграції пріоритетного 

значення набувають питання реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів, зокрема шляхом удосконалення чинного 

законодавства, підвищення ефективності розслідування кримінальних 

проваджень, застосування альтернативних механізмів їх вирішення, в тому числі 

за допомогою процедури відновного правосуддя.

Сучасна міжнародна і європейська концепція захисту прав людини, яка 

відображена у низці міжнародних документів свідчить про тенденції відмови 

світової спільноти від реалізації виключно каральної функції кримінального 

права щодо особи злочинця, яка не може повністю забезпечити як права осіб, що 

його вчинили, так і потерпілих. Це зумовлює необхідність закріплення нового 

підходу до розслідування кримінальних проваджень та здійснення правосуддя, 

який реалізується через концепцію відновного правосуддя.

Відновне правосуддя -  це підхід до вирішення проблеми, що у своїх 

різноманітних формах залучає потерпілого, правопорушника, їхнє соціальне 

оточення, організації, що займаються питаннями правосуддя, та представників 

громади. Програми відновного правосуддя ґрунтуються на базовому принципі 

про те, що злочинна поведінка не лише порушує закон, але також завдає шкоди 

потерпілим та громаді. Будь-яка діяльність, спрямована на усунення наслідків 

злочину повинна полягати в активному залученні до цього процесу 

правопорушника, потерпілого та по можливості третіх осіб.

Відновне правосуддя є процесом вирішення наслідків кримінального 

правопорушення шляхом фокусування уваги на відновленні заподіяної 

потерпілому шкоди, невідворотності покарання для правопорушника та 

відшкодування заподіяної ним шкоди потерпілому із залучення громади до
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розв’язання цього конфлікту. Участь сторін складає важливу частину процесу, 

що робить наголос на побудові стосунків, примиренні та розробленні угод між 

потерпілими та правопорушниками щодо бажаних результатів та відшкодування 

шкоди. Процеси відновного правосуддя можуть бути адаптовані до 

різноманітних ментальних, культуральних контекстів та потреб різних громад. 

Через них потерпілий, правопорушник та громада відновлюють деякий контроль 

над цим процесом, який може часто змінювати відносини між громадою та 

системою правосуддя. Відновне правосуддя є новим способом реагування на 

правопорушення та його наслідки, цінність якого полягає в пріоритетності 

поєднання процесу розслідування кримінального провадження. Отже, 

актуальність, обраної для дослідження теми, є очевидною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. За змістом і 

спрямованістю тема дослідження відповідає Закону України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»; розділу «Проблеми формування 

національної правової системи України та її адаптація до європейського права» 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 рр., затвердженої загальними зборами Національної 

академії правових наук України 3 березня 2016 р. Дисертацію підготовлено на 

кафедрі історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах бюджетної теми 

№06БФ042-01 «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу». Тему дисертації затверджено Вченою 

Радою юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 1 від 23.09.2013 р.) та уточнено 15 вересня 

2017 року згідно з протоколом № 1, 29 листопада 2017 року згідно з протоколом 

№ 4.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Аналізована робота є логічною і послідовною, в 

ній сформульовано нові ідеї та положення, що заслуговують на підтримку. 

Автором побудовано чіткий, логічний та послідовний перехід від генези 

концепції відновного правосуддя на науковому рівні до його запровадження в
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кримінально-процесуальному законодавстві європейських держав. Досліджено 

етапи розвитку інституту відновного правосуддя в країнах Європи та розглянуто 

шляхи оптимізації форм кримінального переслідування неповнолітніх в 

сучасних системах європейського права.

Зміст та висновки дисертації свідчать, що автор виконала поставлені 

завдання, використовуючи методи наукових досліджень і це забезпечило належний 

фаховий рівень наукових дисертаційних положень, висновків та рекомендацій. 

Заслуговує на наукову підтримку переважна частина положень, винесених 

дисертанткою на захист. Достатньо аргументованими є пропозиції дисертанта щодо 

доцільності проведення в Україні пілотних програм сімейних конференцій і кіл 

правосуддя під час розгляду кримінальних справ за участю неповнолітніх з 

урахуванням європейського досвіду.

Здобувач слушно акцентує увагу на відсутності законодавчого 

врегулювання альтернативних способів вирішення кримінальних конфліктів в 

Україні. Науково обґрунтовано положення про запровадження в українському 

законодавстві інституту відновного правосуддя.

Слід погодитись з автором, що для перспективи розвитку відновного 

правосуддя і вдосконалення механізмів його реалізації в Україні необхідний 

комплексний підхід, а саме: законодавча регламентація відновного правосуддя, 

підготовка висококваліфікованих фахівців (медіаторів), інформування громадян 

щодо можливості застосування відновного правосуддя при розслідуванні та 

закритті кримінальних проваджень.

Наукова новизна дисертаційної роботи. Дисертація є першим в Україні 

історико-правовим та порівняльно-правовим дослідженням становлення та 

розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи, у якому 

сформульовано концептуальні поняття, теоретико-правові положення, висновки 

та запропоновано практичні рекомендації щодо впровадження відновного 

правосуддя у законодавство України.

Заслуговує на увагу те, що дисертант вперше у вітчизняній історико- 

правовій науці проаналізувала значний обсяг наукових джерел про законодавче 

регулювання правового інституту відновного правосуддя в європейських
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країнах. Це дозволило здобувану сформулювати низку рекомендацій та 

пропозицій, спрямованих на впровадження вказаного інституту в українське 

законодавство.

Позитивним в роботі є те, що автор надає всебічний історико-порівняльний 

аналіз генези європейських моделей відновного правосуддя, відповідно до якої 

вони пройшли шлях від експериментальних відновних програм за ініціативи 

громадянського суспільства до закріплення інституту відновного правосуддя у 

законодавстві європейських країн. Також, в роботі вперше визначено і 

обґрунтовано чотири етапи становлення і розвитку відновної юстиції в країнах 

Європи, що започатковані закінченням II Світової війни і продовжуються до 

нині.

У дисертації вперше пропонується класифікація європейських моделей 

відновного правосуддя, що включає континентальну та модель європейських країн 

загального права. Також у роботі вперше обґрунтовано наукове положення, що 

передумовою виникнення та розвитку відновного правосуддя стала недосконалість 

системи кримінальної юстиції, критика якої у науковій доктрині наприкінці XX ст., 

поступово трансформується в нову концепцію, що передбачає альтернативний 

підхід до розв’язання кримінальних конфліктів.

Теоретичне та практичне значення представленої дисертації полягає в 

тому, що її положення обґрунтовані та доведені на науковому рівні і становлять 

науково-практичний інтерес: а) у науково-дослідній сфері отримані результати 

дають змогу суттєво поглибити наукові уявлення про сутність, зміст відновного 

правосуддя, медіації та можуть становити основу для досліджень механізмів 

реалізації альтернативних способів вирішення кримінальних конфліктів в 

умовах євроінтеграції України; б) у законотворчому процесі використання 

європейського історичного досвіду сприятиме ефективному впровадженню 

відновного правосуддя в Україні у частині оптимального вибору моделі 

реалізації відновних програм; в) у правозастосовній діяльності отримані 

результати сприятимуть захисту та охороні прав і свобод людини, громадянина 

у процесі здійснення кримінального судочинства; г) у навчальному процесі -  

можуть використовуватися при підготовці навчальних посібників, розробці
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навчальних програм з історії українського права, спецкурсів з історії 

становлення і розвитку відновного правосуддя в правових системах Європи та 

для вивчення еволюції відновних практик, зокрема примирення і посередництва, 

в Україні.

Повнота викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій в опублікованих працях. Основні положення, результати і 

висновки дисертації було обговорено на засіданнях кафедри історії права та 

держави юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Ключові положення роботи відображено в 6 наукових 

статтях, які опубліковано у 5 вітчизняних фахових виданнях, в тому числі 2 -  

в журналах, які включені до міжнародної наукометричної бази та 1 -  в 

іноземному науковому виданні, та 7 тезах доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Сучасне правотворення: 

питання теорії та практики» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 2015 р.), «Реформування правової 

системи України під впливом євроінтеграційних процесів» (м. Херсон,

2015 р.), «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» 

(м. Одеса, 2015 р.), «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ,

2016 р.), «Державно -  та правотворчі традиції українського народу» (м. Ірпінь, 

2016 р.), «Українське право і законодавство за доби Української революції
•і

(1917-1921рр.)» (м. Київ, 2017 р.).

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації. Встановлено, що автореферат у цілому передає основний зміст 

дисертації. Дисертація та автореферат написані державною мовою, на 

достатньому науковому та літературному рівні.

Оформлення дисертації в цілому відповідає встановленим вимогам

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Відзначаючи достатньо високий науковий рівень проведеного дослідження, 

варто висловити окремі зауваження та побажання, що є об’єктивно властиве 

працям, присвяченим дослідженню подібних складних наукових тем:

І. У роботі предметом дослідження визначено історико-порівняльний
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аналіз європейських моделей відновного правосуддя, водночас автор не 

визначає хронологічні межі дослідження.

2 . У дисертації та авторефераті вживаються поняття: «кримінально- 

правовий конфлікт», «кримінальний конфлікт», «кримінальні спори», 

«кримінальна справа», «кримінальне провадження», «кримінальне 

правопорушення», «злочин», але автор не надає їх дефініції. Виникає запитання 

чи ототожнює дослідник ці поняття та чи існують особливості відновного 

правосуддя при характеристиці перелічених дефініцій?

3. Враховуючи те, що проблематика, яка розглядається автором 

стосується кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та 

на підставі угод, досліднику необхідно було б надати класифікацію злочинів 

відносно яких на різних історичних етапах вважалося можливим застосовувати 

відновне правосуддя.

4. При розкритті предмету дослідження дисертант недостатньо 

приділив уваги аналізу положень Кримінальних кодексів та Кримінально- 

процесуальних кодексів УСРР (УРСР) 1922, 1927, 1960 років, які стосувалися 

відновного правосуддя.

5 . Автор подекуди вживає довгі складнопідрядні речення за

можливості розділити їх на кілька простих.

6. Дослідниця пропонує доповнити законопроект «Про медіацію»
Ті

(реєстр. № 3665 від 17.12.2015 р.), який розглядається у Верховній Раді України, 

положеннями про особливості медіації, що застосовується в кримінальних 

провадженнях, а саме: «1) враховуючи зміст ст.46 Кримінального кодексу 

України, закріпити можливість застосування медіації в кримінальних 

провадженнях про вперше вчинені злочини невеликої тяжкості або необережні 

злочини середньої тяжкості, крім корупційних злочинів». Однак автор не 

аналізує проблемні питання класифікації корупційних злочинів, які передбачені 

в примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України і залишає поза увагою 

необхідність виключення з переліку корупційних злочинів тих складів злочинів, 

які не мають корупційної складової та не надає пропозиції щодо включення до 

цього переліку тих злочинів, які містять корупційну складову.
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Проте ці зауваження та висловлені побажання суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку даного наукового дослідження.

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». Зазначені зауваження та висловлені 

побажання суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку цього наукового 

дослідження. Дисертація відповідає профілю спеціальності 12.00.01 -  теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень та основним 

вимогам нормативних актів щодо присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань.

Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій згідно з п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор, Дубовик Ольга Ігорівна, 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -теор ія  та історія держави і права; історія правових і 

політичних учень.

Офіційний опонент-
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права Національної а*
внутрішні справ, доцент 

■/О  • 2018 р.
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