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Ступінь актуальності обраної теми дослідження
В існуючих у цей час умовах, за яких в Україні активізувалися терористичні 

загрози державному суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності (з 

урахуванням останніх подій на південному сході України), виникає невідкладна 

об’єктивна необхідність в адекватній протидії з боку держави таким антидержавним 

проявам. У зв’язку з цим чи не найбільшу загрозу основам як національній безпеці 

України, так і громадській безпеці становить організована злочинність 

терористичного характеру. З метою ефективного вирішення подібних завдань, на 

державі лежить природний тягар з розробки комплексу заходів і засобів, 

спрямованих на протидію такої злочинності. За цих обставин необхідно вжиття 

своєчасних і ефективних заходів, спрямованих на системну протидію таким 

терористичним організаціям. В авангарді такої протидії знаходяться юридичні 

норми, які розташовані в Розділі IX Особливої частини КК України, що 

встановлюють кримінальну відповідальність за організовану злочинність 

терористичного спрямування та організовану злочинність загального спрямування 

(зокрема, статті 255 «Створення злочинної організації», 256 «Сприяння учасникам 

злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності», 258-3 «Створення 

терористичної групи чи терористичної організації», 258-5 «Фінансування 

тероризму» та ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або



збройних формувань». Проблема нейтралізації і протидії організованим злочинним 

групам терористичної спрямованості, є дуже актуальною на сучасному етапі 

розвитку нашої державності, а ефективне застосування норм кримінального 

законодавства, що передбачає відповідальність за вчинення злочинів 

терористичними організаціями, має особливо важливе превентивне і політичне 

значення.

Чинне кримінальне законодавство та сучасна теорія кримінально-правової 

науки не містять загального поняття й ознак «терористичної організації». Наявність 

такого поняття в Особливій частині КК України виключило б можливість 

розширювального тлумачення цих злочинів та їх ототожнення з іншими суміжними 

складами злочинів. Ця обставина вказує на те, що розробка такого визначення 

дозволить уникнути помилок при встановленні ознак цих діянь і, відповідно, 

сприятиме їх правильній кваліфікації.

Діючі законодавчі приписи, які регламентують відповідальність за діяльність 

терористичних організацій, а також відсутність системних сучасних досліджень 

такої проблеми, необхідної кількості наукових публікацій, достатніх наукових 

розробок у частині встановлення загального поняття й ознак «терористичної 

організації» вимагають відповідного комплексного наукового аналізу проблеми 

визначення таких злочинів з метою їх упорядкування і подальшого усунення 

виникаючих прогалин у цій галузі знань.

У зв’язку з викладеним вище можна зробити висновок, що тема дисертації І.О. 

Криворучка присвячена дуже актуальній проблемі як з погляду кримінально- 

правової теорії, так і практики кримінально-правової протидії діяльності 

терористичних організацій в Україні.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень обґрунтованості 

наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх 

вірогідність забезпечені:
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-  професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної схеми 

дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи підрозділ органічно 

пов’язаний з попереднім і доповнює його;

-  використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і достатнім 

масивом аналітичних даних (список використаної літератури дорівнює 292 

одиниці);

-  відповідності предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право»;

-  достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 

отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у тому числі й 

міжнародних;

-  аналізом не лише теоретичних джерел, а й широкої емпіричної бази 

(проаналізовано матеріали опублікованої судової практики (усього вивчено й 

проаналізовано практику судів України за Єдиним державним реєстром судових 

рішень (180 судових рішень)); статистичні дані Державної судової адміністрації 

України, Г енеральної прокуратури України).

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів
Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дисертації Криворучка І.О. дозволяє визнати, що мету дослідження 

виконано. Це знайшло відображення в основних положеннях роботи, які 

сформульовані автором особисто і характеризуються певною науковою новизною. 

Зокрема, автором уперше на основі діяльнісного підходу запропоновано дефініцію 

поняття «механізм правового регулювання протидії діяльності терористичних 

організацій засобами кримінальної юстиції» як системи кримінально-правових 

засобів, що регламентують протидію діяльності учасників терористичних 

організацій, які об’єднані спільними (груповими) мотивами та метою, спрямованими 

на здійснення терористичної діяльності та (або) спричинення шкоди основам
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національної безпеки України; запропоновано у законах України, якими визнаються 

нечинними нормативно-правові акти, що змінювали інше законодавство, робити 

застереження (в разі потреби), що втрата чинності законом у цілому не припиняє 

чинності змінених цим законом норм інших нормативно-правових актів.

Автором удосконалено:

-  доктринальне та нормативне розуміння поняття «терористична організація» 

(А. А. Вознюк, А. О. Данилевський, В П. Ємельянов, О.О. Кваша, М. В. Семикін, І. 

Р. Серкевич та інші). Запропоновано під терористичною організацією розуміти 

стійке ієрархічне об’єднання декількох (п’яти і більше) осіб, які зорганізувалися з 

метою здійснення терористичної діяльності та (або) спричинення шкоди основам 

національної безпеки України;

-  науковий підхід (О. З. Гладун, З. А. Загиней) про доцільність нової редакції 

п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України: «підставою застосування заходів кримінально- 

правового характеру щодо юридичної особи є вчинення її уповноваженою особою 

від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених у 

статтях 258-258-3 цього Кодексу», а також доповнення Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом» положенням про відповідальність юридичних осіб за 

вчинення її уповноваженою особою терористичного злочину;

-  наукову позицію (Ю. В. Баулін, В. М. Бурдін, А. А. Вознюк, 

Ю. А. Пономаренко та інші) щодо формулювання підстави звільнення особи від 

кримінальної відповідальності за участь у діяльності терористичних організацій. 

Зокрема, доцільно передбачити загальну заохочувальну норму, що поширювалася б 

на осіб, які брали участь у діяльності будь-яких злочинних організацій, визначити 

зміст повідомлення особи з власної волі інформації про створення злочинної 

організації та про злочини, вчинені особою у зв’язку з її діяльністю, відмовитися від 

вказівки на активність сприяння правоохоронним органам у розкритті злочинів.

Дістали подальшого розвитку:

-  підхід у науці кримінального права (А. А. Вознюк) та у судовій практиці 

(постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 

від 05.07.2018 у справі № 225/6151/15-к) про доцільність визнання «ДНР» та «ЛНР»
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терористичними організаціями на підставі матеріалів конкретного кримінального 

провадження. Аргументами на користь цієї позиції є такі: адміністративно-правовий 

характер визнання організації терористичною у порядку, визначеному Законом «Про 

боротьбу з тероризмом»; відсутність у диспозиціях статей 258-3 та 258-5 КК 

України вказівки на попереднє визнання організації терористичною; 

загальновизнаність та очевидність факту належності «ДНР» та «ЛНР» до 

терористичних організацій; здійснення незаконними збройними формуваннями у 

складі «ДНР» та «ЛНР» терористичної діяльності; включення відповідних 

терористичних організацій до різноманітних санкційних списків; відсутність у 

Законі України «Про прокуратуру» положення, яке б уможливлювало початок 

процедури визнання організації терористичною;

-  наукова позиція у частині вирішення багаторівневої конкуренції 

кримінально-правових норм (Л. П. Брич, В. О. Навроцький) у випадку сприяння 

діяльності терористичної організації у виді розголошення інформації, яка 

охороняється спеціальними кримінально-правовими нормами, та розповсюдження 

матеріалів із закликами про вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади. Запропоновано у такому 

випадку дії особи кваліфікувати лише за ст. 258-3 КК України, яка містить норму 

про «ціле», не враховуючи спеціальний характер норм-«частин»;

-  науковий підхід щодо розуміння такого суспільно небезпечного діяння, як 

участь у терористичній організації та його формулювання у диспозиції ст. 258-3 КК 

України. На основі діяльнісного підходу обґрунтована доцільність визнання участі у 

злочинах, що вчиняються терористичною організацією, такою формою суспільно 

небезпечного діяння, як участь у терористичній організації. Запропоновані 

відповідні зміни до диспозицій ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 1 ст. 258-3 КК України. З 

урахуванням судової практики участю у терористичній організації запропоновано 

визнавати керівництво незаконними збройними формуваннями, що діють у складі 

терористичних організацій, та зайняття посад в органах законодавчої, виконавчої 

або судової влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей;
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-  наукова позиція про належність злочину «фінансування тероризму» (ст. 258

5 КК України) до категорії предметних злочинів (Л. М. Демидова, В. В. Драний). 

Предметом цього складу злочину є матеріальні та нематеріальні активи, 

що випливає із змісту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому його доцільно 

визначати з урахуванням формулювання інших ознак відповідного складу злочину, 

а також положень регулятивного законодавства..

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях
Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено у 17 наукових 

працях, 7 -  наукові статті, що опубліковано у виданнях, що входять до переліку 

наукових фахових видань України (дві з них у виданнях, включених до міжнародних 

науково-метричних баз), 1 стаття у зарубіжному виданні. Кількість, обсяг та зміст 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України щодо публікацій основного 

змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і надають авторові 

право публічного захисту дисертації. Детальний аналіз представлених рукопису та 

автореферату дисертації дає підстави констатувати ідентичність автореферату й 

основних положень дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, 

висновки і рекомендації в повному обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті 

дисертації.

Практичне та теоретичне значення роботи
Висновки дисертації повністю відповідають сформульованим завданням та 

змісту самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертант стисло 

формулює основні результати дослідження, які викладені у тому числі і у 

структурний частині автореферату. На наш погляд, найбільш цінними є ті висновки 

які стосуються: чинності статті 258-5 КК України у контексті того, що Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18.05.2010, 

яким ця норма була введена у КК України, був визнаний таким, що втратив чинність
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з моменту набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 

14.10.2014; уточнення ознак терористичної організації; встановлення того, що 

самопроголошені «ДНР» та «ЛНР» доцільно оцінювати як терористичні організації, 

незважаючи на встановлення процедури визнання організації терористичною 

у Законі України «Про боротьбу з тероризмом»; розроблено функціональну модель 

активної системи соціального захисту.

Ці положення у поєднанні з іншими теоретичними узагальненнями автора в 

сукупності розв’язують важливе науково-практичне завдання, яке полягає в 

обґрунтуванні кримінально-правової протидії діяльності терористичних організацій 

засобами кримінальної юстиції.

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що кандидатська дисертація 

Криворучка Івана Олександровича є самостійним і структурно завершеним 

дослідженням, що характеризується єдністю змісту й, безперечно, має постульовану 

саме автором науково-теоретичну та практичну цінність.

Теоретична значущість роботи полягає у теоретико-методологічному 

обґрунтуванні кримінально-правової протидії діяльності терористичних організацій 

в Україні засобами кримінальної юстиції.

Практична значущість одержаних результатів полягає у використанні науково- 

методологічних узагальнень та практичних рекомендацій автора у практичній 

правозастосовній діяльності, у навчальному процесі, у науково-дослідницькій сфері.

Наукові рекомендації, висновки, пропозиції, отримані в дисертації, були 

враховані і використані у навчальному процесі національної академії прокуратури 

України.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності встановленим
вимогам

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Робота включає таблиці, рисунки, додатки. Перелік
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використаних джерел містить 292 найменувань. Структура дисертації логічно 

побудована і сприяє розкриттю теми дослідження, виконанню поставлених завдань. 

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог МОН України, що 

висуваються до такого роду наукових робіт. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації

Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науково- 

теоретичному рівні. Проте, оскільки деякі його положення є дискусійними, що 

пов’язано з означенням дисертантом власної позиції окремих досліджуваних 

проблем, варто зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою 

подальшого удосконалення обумовленої проблематики.

1. Автор вдало використовує діяльнісний підхід у дослідженні проблеми 

кримінально-правової протидії діяльності терористичних організацій в Україні 

засобами кримінальної юстиції, проте при цьому доцільно було б обґрунтувати, 

чому саме використання такого підходу є необхідним у контексті цього 

дослідження.

2. Не можемо погодитися з виокремленням дисертантом такого поняття, як 

«механізм правового регулювання протидії діяльності терористичних організацій 

засобами кримінальної юстиції», ураховуючи наступне. У теорії права традиційно 

виокремлюються поняття правового регулювання та правового впливу. При цьому 

зазвичай стверджується, що правовий вплив -  це взятий в єдності та різноманітті 

весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей за 

допомогою як правових, так і неправових засобів. При цьому правове регулювання -  

це форма, складова частина правового впливу, яке фактично визнається явищем, що 

охоплює всі можливі форми взаємодії права та соціальної дійсності. Власне в 

контексті розгляду питань кримінально-правової протидії діяльності терористичних 

організацій в Україні засобами кримінальної юстиції дисертанту варто було б 

оперувати поняттям «кримінально-правового впливу, а не кримінально-правового 

регулювання. Адже, як вбачається, питання кримінально-правових санкцій та
8



звільнення від кримінальної відповідальності учасників терористичних організацій 

фактично лежить поза межами розгляду питань механізму правового регулювання 

протидії діяльності терористичних організацій засобами кримінальної юстиції.

3. Одним із положень новизни дисертації, яке сформульоване автором вперше, 

є обґрунтування помилковості кваліфікації дій учасника терористичної організації за 

статтями 255 чи 256 КК України у разі невстановлення судами ознак складу 

злочину, передбаченого у ст. 258-3 Кодексу. Відповідно запропоновано правило 

кримінально-правової кваліфікації: загальна норма не може застосовуватися у 

випадку, коли у скоєному відсутні ознаки спеціальних складів злочинів. Не можемо 

погодитися з таким підходом, оскільки склади злочинів, передбачених у статтях 255 

чи 256 КК України, з одного боку, та у статті 258-3 КК України, з іншого боку, є 

спеціальними та загальним складами (відповідно). Як випливає з 

загальнотеоретичних уявлень, а також з базових підходів у теорії кримінального 

права, спеціальний склад злочину повинен містити всі ознаки загального складу та 

ще одну або кілька спеціальних ознак. Між іншим, відповідне положення відстоює і 

сам дисертант. Так, він стверджує, що «терористична організація як вид злочинної 

організації характеризується ознаками, притаманними останній, а також 

спеціальними ознаками, які у сукупності підлягають установленню під час 

кваліфікації. Визначення поняття «терористична організація» повинно відповідати 

конститутивним ознакам злочинної організації, закріпленим насамперед у ч. 4 ст. 28 

Загальної частини КК України (Висновки, с. 191-192). На нашу думку, якщо у 

вчиненому відсутні спеціальні ознаки, діяння винуватої особи слід кваліфікувати за 

статтями, що містять загальну (загальні) норму (норми). Інакший підхід зумовить 

фактичну безкараність суспільно небезпечних діянь суб’єктів злочинів.

4. У дисертації запропоновано авторську дефініцію поняття «терористична 

організація». І.О. Криворучко запропонував під терористичною організацією 

розуміти стійке ієрархічне об’єднання декількох (п’яти і більше) осіб, які 

зорганізувалися з метою здійснення терористичної діяльності та (або) спричинення 

шкоди основам національної безпеки України. Насамперед, потребує додаткового 

обґрунтування така ознака, як спричинення діяльністю терористичних організацій
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основам національної безпеки України. Окрім того, нелогічним вбачається підхід 

дисертанта залишити норму про відповідальність за створення та діяльність 

терористичних організацій серед злочинів проти громадської безпеки, а 

невіднесення їх до злочинів проти основ національної безпеки (розділ І Особливої 

частини КК України).

5. У цілому позитивно оцінюючи дослідження автором кримінально-правових 

санкцій, що передбачені за діяльність терористичних організацій в Україні, все ж 

відзначимо, що попри намагання автора уніфікувати відповідні санкції, зробити їх 

такими, що відповідають ступеню суспільної небезпеки вчинених посягань, все ж 

вбачається, що як і в більшості випадків пропозиції дисертанта мають суб’єктивне 

забарвлення, оскільки визначити відповідний вид та розмір покарання, адекватний 

описанню ознак складу злочину, надзвичайно складно. Тому й окремі пропозиції 

І.О. Криворучка є дискусійними та потребують уточнення. Наприклад, дисертант 

пропонує наступну санкцію за вчинення злочину, передбаченого у ч. 1 ст. 260 КК 

України: «позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією 

майна». На нашу думку, автор необгрунтовано передбачив такі широкі межі 

основного покарання, оскільки ознаки складу злочину викладено ним з 

використанням формалізованих понять, що фактично унеможливлює використання 

широких меж основних покарань.

Висловлені зауваження і побажання не применшують загальної високої оцінки 

рівню виконання дисертаційної роботи, її теоретичної цінності та практичної 

значущості.
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Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження
наукових ступенів

З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних автором наукових 

результатів, їх обгрунтованість і достовірність, а також практичну цінність 

сформульованих положень і висновків вважаю, що дисертація Криворучка Івана 

Олександровича на тему: «Кримінально-правова протидія діяльності терористичних 

організацій в Україні засобами кримінальної юстиції» є самостійним, оригінальним, 

завершеним науковим дослідженням, в якому вирішене актуальне наукове завдання 

щодо кримінально-правової протидії діяльності терористичних організацій в Україні 

засобами кримінальної юстиції, що має суттєве значення для галузі науки 

«Кримінальне право України».
На підставі зазначеного вище вважаю, що дисертація Криворучка Івана 

Олександровича відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567, а її автор Криворучко Іван Олександрович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права,
ТГПКТА/ПТТЯ Ї Ї К П П Т П  П П П Т Т Р Р Л /  І ІҐП Т /Г М Ї М Я  ТТ1 П Т ІТ Ш /Г

О. А. Чуваков

«12» червня 2019 року
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