
До спеціалізованої вченої ради Д  26.236.02 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького 

Національної академії наук України

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію 
Криворучко Івана Олександровича 

«Протидія діяльності терористичних організацій в Україні засобами 
кримінальної юстиції», поданої на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 -  
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Відгук підготовлений на підставі вивчення тексту дисертації, 
автореферату та опублікованих за темою дисертації праць здобувача.

Актуальність теми дослідження. Сьогодні людство стикнулось з 
великою кількістю небезпек, що виступають реальною загрозою його 
існування. Окрім бідності, демографічної кризи, кліматичних змін, до списку 
таких небезпек належать явища тероризму та екстремізму, що за характером 
є багатоаспектними та масштабними діями. Глобалізація та затяжна світова 
фінансово-економічна криза зумовили ескалацію агресіі' та насильства у 
всьому світі, в ході чого людство зазнало великих жертв внаслідок численних 
терористичних актів та активізації екстремістських настроїв по всій планеті.

Сьогодні саме під впливом глобалізації та активного розвитку новітніх 
технологій терористи змінили форми і методи своєї протиправноі ' діяльності і все 
частіше спрямовують своі' зусилля на встановлення контролю над територіями з 
наибільш прибутковими сферами економічних відносин, користуючись своїми 
міжрегіональними та міжнародними зв’язками, а іноді і підтримкою установ 
окремих держав.

У 2014 р. проблема тероризму постала перед Україною в усій її 
небезпечності, фактично держава опинилися у стані неоголошеної, але 
повномасштабної війни, яку ведуть проти неї терористичні організації 
транснаціонального масштабу, що прикриваються ширмою політичних 
утворень, створених на кошти транснаціональних угруповань, активно 
підтримуються ними, як в матеріально-технічному так і в плані забезпечення 
цих організацій належною кількістю висококваліфікованих бійців.

Міжнародний тероризм та екстремізм виступають ресурсами небезпек 
сучасності, а тому особливої уваги потребує проблема вивчення їх форм 
прояву та механізму протидії цим явищам. Адже впродовж останніх років 
міжнародна спільнота намагалась розробити дієвий план щодо попередження
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та протидії міжнародного тероризму та екстремізму. Цей процес 
продовжується і сьогодні. Відсутність дієвих як національних, так і 
міжнародних механізмів протидії' терористичній та екстремістській“ 
діяльності, як правило, сприяє тому, що злочинці розбудовують розгалужені 
горизонтальні та вертикальні мережі своїх організацій. А хвиля вчинених 
упродовж останнього часу терористичних актів в окремих державах-членах 
Європейського Союзу актуалізувала увагу суспільства до проблеми 
інституціино-правовоі' спроможності окремих краін та євроспільноти в 
цілому ефективно протидіяти тероризму. Зазначені обставини вимагають як 
від окремих держав, так і від світового співтовариства розробки адекватної 
загрозам погодженої стратегії протидії тероризму. Певні кроки в цьому 
напрямі вже здійснено: прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з 
фінансуванням тероризму (1999 р.), Конвенцію РЄ про запобігання 
тероризму (2005 р.), Глобальну контртерористичну стратегію ООН (2006 р.), 
Конвенцію РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом та інші міжнародні документи. Проте вони не 
дають підстав вважати проблему протидії терористичній діяльності 
вирішеною.

Про те, що міжнародна спільнота й досі не сприймає тероризм, як 
глобальну загрозу, свідчить ст. 3 Конвенції Ради Європи про запобігання 
тероризму від 16.05.2005, в якій у сферу боротьби з тероризмом підпадають лише 
заходи із здійснення обміну інформацією; удосконалення фізичного захисту осіб 
й об’єктів, поліпшення навчання й планів координації дій на випадок 
надзвичайних ситуацій.

У Законі України «Про боротьбу з тероризмом» заходи боротьби із 
тероризмом розширені у порівнянні із міжнародними документами, зокрема в 
якості цих заходів розглядається можливість застосування антитерористичної 
операції, хоча слід відзначити, що сам по собі закон не вирішує реальних 
проблем, які сьогодення стоять перед нашою державою та суспільством.

Нині практикою боротьби із злочинністю доведено, що існує практичний 
зв’язок між організованою злочинністю та тероризмом. В Україні останніми 
роками даний взаємозв’язок прослідковується особливо яскраво і загрозливо, і 
можна однозначно стверджувати, що витоки сучасного українського тероризму 
лежать у геополітичній площині транснаціональної організованої злочинності.

Залишаються нерозв’язаними чимало теоретичних і практичних 
проблем щодо розуміння терористичної діяльності, визначення кримінально- 
правової і кримінологічної характеристики та розробки заходів протидії їй, 
що обумовлює необхідність здійснення поглиблених наукових досліджень. 
Вищевикладене свідчить про необхідність поглибленого теоретичного аналізу 
та практичної складової у питаннях кримінально-правового аналізу та 
протидії терористичній діяльності в Україні, що обумовлює потребу у
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науковому осмисленні цієї проблеми та виробленні єдиного підходу до її 
вирішення.

Актуальність дослідження підкреслюється й тим, що обрана тема 
дослідження відповідає загальнодержавним пріоритетам стосовно
забезпечення національної безпеки та протидії злочинності. Дисертація 
ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки України (Указ 
Президента України № 287/2015) та Концепції боротьби з тероризмом (Указ 
Президента України №230/2013). Дисертація є частиною тематик науково- 
дослідних робіт Київського університету права НАН України, де й виконувалась 
робота, в межах таких тем: «Дослідження основних інститутів держави та 
суспільства: компаративістичний аналіз сучасних правових доктрин» (номер 
державної реєстрації 0114Ш00796, 2014-2015 роки); «Державно-правове
регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: 
вітчизняні та міжнародні реалії» (номер державної реєстрації Ш Ш 004745, 2016
2017 роки), а також в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України у межах науково-дослідної теми відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою «Проблеми підвищення ефективності кримінальної 
юстиції України» (номер державної реєстрації 0117Ш02703, 2017 -  2019 роки).

Відповідно, обрана тема дисертаційного дослідження Івана 
Олександровича Криворучко «Протидія діяльності терористичних організацій 
в Україні засобами кримінальної юстиції» має вагоме суспільно-політичне 
значення для удосконалення системи протидії тероризму в Україні, є 
своєчасною і перспективною для подальших досліджень.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації та їх достовірність не викликає зауважень. 
Дисертаційне дослідження дійсно містить наукові положення, які мають 
науково-теоретичне значення для кримінально-правової науки. Розглянута 
судова практика визначила практичну спрямованість пропозицій внесення змін 
до КК України. Порівняльно-правовий підхід до регламентації кримінальної 
відповідальності за діяльність терористичних організацій базується на аналізі 
міжнародного законодавства та законодавства пострадянських і європейських 
держав.

Відповідає встановленим вимогам та не викликає заперечень о б ’єкт та 
предмет дослідження. Їх визначено згідно з вимогами до дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Належний науковий 
рівень дисертації І. О. Криворучко забезпечується правильною постановкою 
мети і визначенням відповідно до цього завдань дослідження, які відповідають 
структурі роботи, змісту викладеного матеріалу та здобутим науковим 
результатам. Визначені у роботі завдання вирішуються у роботі, що у свою чергу 
свідчить про досягнення поставленої мети дослідження. Структура дисертації є 
логічною та обґрунтованою, послідовною і завершеною. Послідовність викладу
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матеріалу у роботі є усталеною для наукових досліджень окремих різновидів 
злочинності. Обсяг дисертаційного дослідження відповідає встановленим 
вимогам і складає 297 сторінок, з яких 197 сторінок основного тексту. У 
дисертації використано достатній набір методів дослідження. Так, у роботі 
застосовані як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. 
Автор детально пояснив для вирішення яких задач у роботі використовується 
кожен метод дослідження (С. 8-10), що відповідає змісту роботи. Особливо слід 
відзначити вдале використання автором діяльнісного, статистичного та методу 
моделювання у їх взаємозв’язку практично у всіх підрозділах роботи.

Дисертант опрацював значний масив загальнонаукової та спеціальної 
літератури, нормативних актів, зарубіжних джерел (292 найменування). Поряд із 
працями з проблем кримінального права, кримінології, міжнародного права 
використано літературу з інших галузей права, кримінального процесу, 
національної безпеки, філософії.

Обґрунтованість наукових результатів підтверджується і тим, що автор 
робить висновки на підставі аналізу й порівняння поглядів і концепцій 
зарубіжних й вітчизняних науковців, вдало ілюструє їх результатами аналізу 
матеріалів законодавчої, судової та виконавчої практики. Висновки до 
розділів і загальні висновки відповідають сутності розглянутих питань і 
відзначаються чіткістю викладених думок.

Достатніми для здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук 
(доктор філософії) та обґрунтування наукових результатів дисертації є 
нормативна та емпірична бази дослідження. Емпіричну базу дослідження 
становлять систематизовані дані державної та відомчої статистичної 
звітності за 2014 -2018 роки; узагальнені матеріали вивчення 180
кримінальних проваджень про злочини, учинені терористичними 
злочинними організаціями 2014-2019 pp. (Додаток Д, С. 238 -297), а також 
матеріали практики Європейського суду з прав людини.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. У цілому науковий рівень рецензованої роботи 
дозволяє надати виключно позитивну оцінку змісту роботи та автореферату 
дисертації, з чого можна зробити висновок, що дисертаційне дослідження 
І.О. Криворучко є завершеною науковою працею, яка характеризується єдністю 
змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку кримінального права 
України.

Аналіз змісту дисертації свідчить про те, що автором розроблено низку 
нових теоретичних положень, або удосконалено існуючі знання щодо 
протидії терористичній діяльності в Україні. Серед найбільш вагомих нових 
наукових положень, що містяться в роботі, слід виділити наступні.
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У першому розділі дисертації «Теоретичні засади протидії діяльності 
терористичних організацій в Україні засобами кримінальної юстиції» (с. 16 -81) 
досліджено міжнародно-правові основи протидії діяльності терористичних 
організацій; визначено основні ознаки міжнародного тероризму; проаналізовано 
сучасний стан правового забезпечення протидії тероризму на глобальному, 
регіональному та національному рівнях, визначено, що «Міжнародний тероризм 
на сьогодні -  це надзвичайно динамічне явище, яке здатне до різноманітних 
перетворень та трансформацій...здатне дестабілізувати міжнародні відносини. 
Тому уряди європейських країн окрім перегляду власних військових доктрин, 
розробки нових превентивних антикорупційних стратегій на національному 
рівні вимушені створювати міжнародну основу протидії тероризму» (с. 18).

Вірно зроблено висновок, про те, що механізм правового регулювання 
протидії діяльності терористичних організацій засобами кримінальної юстиції на 
національному рівні повинен базуватися на вироблених та загальновизнаних 
стандартах, що закріплені на глобальному та регіональному рівнях й 
передбачені, передусім, у міжнародних документах» (с.81).

У підрозділі 1.2. роботи дається розгорнута характеристика кримінально- 
правових норм законодавства зарубіжних держав, в яких передбачено 
кримінальна відповідальність за створення та діяльність терористичних 
організацій, їх склад та зміст, а також проведено компаративіський аналіз 
національного кримінального законодавства, щодо злочинів даної категорії.

Позитивним є наскрізне використання автором компаративіського 
підходу, стосовно аналізу об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочину, 
пов’язаних із терористичною діяльністю, видів звільнення від кримінальної 
відповідальності учасників терористичних організацій, при порівнянні 
кримінально-правових санкцій та призначення покарання за злочини 
терористичної спрямованості.

Слід погодитись з автором, що кримінально-правова протидія у 
дисертаційних дослідженнях повинна охоплювати характеристику відповідних 
міжнародних стандартів (за наявності), зарубіжний досвід, характеристику 
складів злочинів, їх кримінально-правових санкцій, а також практику 
призначення покарання за вчинення відповідних злочинів. Такий 
багатоаспектний розгляд сприятиме комплексному та системному дослідженню 
наукової проблеми у межах спеціальності 12.00.08. (с.56)

Автору вдалося суттєво розвинути теоретичні положення щодо сутності і 
змісту механізму правового регулювання протидії терористичним організаціям, 
та сформулювати авторське поняття «механізм правового регулювання протидії 
діяльності терористичних організацій засобами кримінальної юстиції» -  це 
система організованих у певній послідовності правових засобів, які 
забезпечують порядок суспільних відносин щодо протидії спільної протиправної 
діяльності учасників терористичних організацій, які об’єднані спільними
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(груповими) мотивами та метою, спрямованими на здійснення терористичної 
діяльності та (або) спричинення шкоди основам національної безпеки України, 
засобами кримінальної юстиції у виді цілеспрямованої процесуальної 
правозастосовної діяльності правоохоронних органів, що здійснюється шляхом 
правового реагування на діяльність терористичних організацій в Україні (с.63- 
64).

Встановлено, що поняття «терористичні організації», дається не в КК 
України, а у регулятивному законодавстві антитерористичного спрямування, та 
автором акцептовано увагу на основних недоліках та суперечностях даного 
поняття із загальним визначенням поняття «злочинна організація» (ч. 4 ст. 28 КК 
України). Зокрема, невідповідність мінімальної кількості учасників злочинних 
організацій (щонайменше 5 осіб) та учасників терористичних організацій 
(щонайменше 3 особи); розрізненість у поняттях, стосовно визначальних ознак 
(с.71-72). Слід погодитись із автором, що згідно з ч. 4 ст. 28 КК України 
конститутивною ознакою злочинних організацій, яка уособлює її унікальність з- 
поміж інших форм співучасті, є ієрархічна структура. Більше того, ця іманентна 
ознака злочинних організацій є визначальною для всіх різновидів злочинних 
організацій, у тому числі -  для терористичних. Проте у дефініції поняття 
«терористична організація» ця ознака текстуально не відображена.

Під впливом глобалізаційних процесів тероризм сьогодні не просто 
змінює якісні та кількісні ознаки, а трансформується, змінюючи форми і методи 
своєї протиправної діяльності. Зокрема це стосується і мети терористичної 
діяльності. Сьогодні чітко прослідковується, насамперед в Україні, що 
терористичні організації створюються не лише з метою вчинення терористичних 
злочинів, а й з метою посягання на основи національної безпеки організацій.

Вважаю слушною та своєчасною пропозицію автора про доцільність 
вказівки у законодавчій дефініції поняття «терористична організація» на 
ієрархічність, як визначальну ознаку та на таку мету діяльності терористичних 
організацій, як спричинення шкоди основам національної безпеки «під 
терористичною організацією слід розуміти стійке ієрархічне об’єднання 
декількох (п’ять і більше) суб’єктів, які зорганізувалися з метою здійснення 
терористичної діяльності та (або) спричинення шкоди основам національної 
безпеки України» (с. 85).

У другому розділі дослідження «Кримінально-правова характеристика 
складів злочинів, що полягають у діяльності терористичних організацій в 
Україні» проаналізовано проблеми кримінально-правової оцінки діяльності 
учасників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», подана характеристика 
об’єктивних ознак злочинів, пов’язаних із діяльністю терористичних організацій 
в Україні та акцентовано увагу на проблемних моментах встановлення 
суб’єктивних ознак аналізованих складів злочинів.
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У підрозділі 2.2. роботи аргументовано підхід про доцільність визнання 
«ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями, що має здійснюватися судами 
за матеріалами конкретного кримінального провадження. При цьому наведено 
наступні додаткові аргументи: 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.

Встановлено, що для кваліфікації дій осіб як створення терористичних 
організацій потрібно, щоб відповідне злочинне об’єднання набуло всіх ознак 
терористичних організацій. У випадку, якщо дії, що полягали у створенні 
терористичної організації, є злочинними, то вони підлягають кваліфікації 
додатково (за сукупністю зі ст. 258-3 КК) (с. 138).

Як позитив, слід відмітити пропозицію автора стосовно тотожності 
формування істотних ознак поняття «фінансування тероризму» у національному 
законодавстві. Сьогодні дійсно має місце різне формулювання істотних ознак 
цього поняття у регулятивному (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ЗУ «Про боротьбу 
з тероризмом») та кримінальному законодавстві ч. 1 ст. 258-5 КК України (щодо 
предмета, діяння та мети вчинення протиправних дій), що аж ніяк не відповідає 
принципу правової визначеності.

Тому, підтримую запропоновані автором зміни до КК України: «під 
фінансуванням терористичної діяльності слід розуміти вчинення дій, що 
полягають у збиранні або наданні активів з метою фінансового або матеріального 
забезпечення терористичної діяльності окремого терориста або терористичної 
групи чи терористичної організації» (с. 140).

Встановлено, що невизначеність у кримінальному законодавстві України 
поняття «вчинення злочину від імені юридичної особи», слід віднести до 
недоліків законодавчої техніки, а також неможливість застосування ЗКПХ щодо 
юридичної особи у випадку вчинення злочину терористичного характеру 
рядовим працівником, оскільки вони не можуть діяти від імені юридичної особи, 
підтримуємо точку зору науковців та автора дисертаційного дослідження щодо 
зміни формулювання відповідної підстави.

Відповідно, становить інтерес пропозиція автора щодо внесення змін до 
п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України «передбачити, що підставою застосування ЗКПХ є
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вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 
будь-якого зі злочинів, передбачених у статтях 258-258-3 цього Кодексу» та 
доповнити Закон «Про боротьбу з тероризмом» положенням про 
відповідальність юридичних осіб за вчинення злочинів терористичного 
характеру «передбачити у ст. 24 цього Закону, що у разі вчинення від імені 
юридичної особи її уповноваженою особою будь-якого зі злочинів, 
передбачених у статтях 258-258-5 Кримінального кодексу України, самостійно 
або у співучасті у випадках, визначених цим Кодексом, застосовуються ЗКПХ» 
(с. 141-142).

У третьому розділі роботи «Кримінально-правове реагування держави на 
діяльність терористичних організацій в Україні» висвітлено спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідальності учасників терористичних 
організацій, проведено аналіз санкцій та призначення покарання за злочини 
пов’язані з терористичною діяльністю в Україні.

Обґрунтовано, на основі вивчення судової практики, аналізу наукових 
джерел та використовуючи такі методи наукових досліджень, як статистичний, 
аксіоматичний, системно-структурного аналізу, абстрагування, індукції, 
дедукції, синтезу, моделювання, узагальнення, що існують проблеми звільнення 
особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-2, ч. 6 ст. 260 КК. 
Встановлено, зокрема, врахування судом лише однієї умови, тоді як відповідні 
заохочувальні норми визначають сукупність таких умов; відсутність врахування 
ознак добровільності повідомлення про вчинений злочин, а також активності 
сприяння розкриттю та припиненню діяльності відповідних злочинних 
угрупувань. Автором запропоновано шляхи вдосконалення відповідних 
заохочувальних норм (наприклад, уніфікація підстави звільнення від 
кримінальної відповідальності у випадку дійового каяття учасників усіх видів 
злочинних угрупувань та закріплення її у ч. 2 ст. 255 КК; відмова від винятку у 
колі осіб, які можуть звільнятися від кримінальної відповідальності та 
встановлення винятку у колі суспільно небезпечних діянь -  неможливість 
звільнення від кримінальної відповідальності за створення та керівництво 
злочинною організацією) (с.174-175).

На основі проведеного аналізу санкцій та призначення покарання за 
здійснення терористичної діяльності в Україні І.О Криворучком з’ясовано 
основні тенденції стосовно міри покарання за вчинення вказаних вище злочинів, 
як основних так і додаткових покарань та їх розмірів та запропоновано ряд змін 
до санкцій статей, що досліджуються.

Положення та висновки, сформульовані в дисертації, окрім теоретичного, 
мають також практичне значення і можуть бути використані у таких сферах:
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-  науково-дослідній -  для подальшого вивчення теоретичних проблем 
кримінально-правової протидії діяльності терористичних організацій засобами 
кримінальної юстиції;

-  правотворчій -  для подальшого вдосконалення КК України у частині 
встановлення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з діяльністю 
терористичних організацій;

-  правозастосовній -  як рекомендації щодо вдосконалення практичної 
правозастосовної діяльності у частині застосування норм про відповідальність за 
діяльність терористичних організацій;

-  навчальній -  під час підготовки відповідних розділів підручників, 
навчальних посібників, викладанні навчальних дисциплін кримінально - 
правового спрямування (акт про впровадження наукових розробок 
дисертаційного дослідження у навчальний процес Національної академії 
прокуратури України від 01.03.2019).

Вивчення дисертації показує достатню апробацію основних положень, 
висновків та пропозицій наукового дослідження, які викладені в роботі та 
рекомендовані для використання у навчальному процесі і практичній діяльності 
правоохоронних органів та суду. Основні положення дисертації, теоретичні та 
практичні висновки і рекомендації були оприлюднені та обговорені у виступах 
дисертанта на 9-ти наукових заходах.

Варто підкреслити, що здобувач працює над темою дисертації п’ятий рік 
(перша публікація по темі дисертації датована 2015 роком).

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 
дисертації. В авторефераті викладені основні положення дисертаційної роботи. 
Структура автореферату повністю відповідає структурі тексту дисертації, його 
зміст відображає основні положення та результати дослідження, викладені в 
дисертації. Дисертація та автореферат відповідають вимогам МОН України. 
Отже, за своїм змістом автореферат є ідентичним основним положенням 
тексту дисертаційного дослідження.

Оформлення дисертаційного дослідження та автореферату.
Дисертаційне дослідження та автореферат дисертації оформлено згідно 
нормативним вимогам і стандартам з дотриманням системного викладення 
матеріалу. Робота написана державною, літературною мовою. Слід особливо 
відмітити відмінний науковий стиль роботи.

Основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації дисертації 
викладені у дисертації та авторефераті в цілому характеризуються 
послідовністю, аргументованістю і завершеністю.

Викладене вище є підставою для загальної позитивної оцінки дисертації 
Криворучко Івана Олександровича «Протидія діяльності терористичних
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організацій в Україні засобами кримінальної юстиції» як самостійного
наукового дослідження з актуальної й важливої для науки та практики 
проблеми.

Позитивно оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження, слід вказати на 
його окремі висновки та пропозиції, що викликають певні сумніви, 
зауваження або вказують на окремі суперечності та можуть слугувати 
підґрунтям дискусії під час публічного захисту.

1. У назві роботи «Протидія діяльності терористичних організацій в 
Україні засобами кримінальної юстиції» дисертант задекларував дослідження і 
аналіз суспільних відносин у сфері протидії тероризму. Вірно, відповідно до 
теми дослідження, автор визначив предмет дослідження - протидія діяльності 
терористичних організацій в Україні засобами кримінальної юстиції. Слід 
відмітити, що І.О. Криворучко детально і ґрунтовно дослідив кримінально - 
правову складову протидії тероризму як частину функцій суб’єктів кримінальної 
юстиції. З цим погоджується і сам дисертант на с. 57 роботи « Частина 
повноважень органів кримінальної юстиції є кримінально-правовими, які 
полягають...».

Проте саме поняття «протидія» є багатофункціональним і різноаспектним, 
що реалізується окрім кримінально-правового реагування на вчинення злочинів 
ще й шляхом спеціально-кримінологічного запобігання новим злочинам 
(реалізація кримінологічних заходів з метою аналізу кримінологічної ситуації, 
виявлення та усунення детермінантів, які сприяють учиненню правопорушень, 
викриття осіб (злочинних організацій), які вчиняють злочини, припинення 
злочинних дій на стадіях готування або замаху, а також відвернення (мінімізації) 
їх негативних наслідків (відшкодування збитків, відновлення прав) для 
громадян, суспільства й держави). На мою думку, у роботі не вистачає окремого 
розділу, чи принаймні, підрозділу присвяченого протидії терористичній 
діяльності суб’єктами кримінальної юстиції спеціально-кримінологічними 
засобами.

2. В умовах глобалізації діяльність терористичних організацій має 
міжнародний (транснаціональний) характер через функціонування широкої 
мережі представництв у різних державах, міжнародні політичні зв’язки, 
використання елементів фінансової системи, транспортної інфраструктури, 
засобів масової інформації, телекомунікацій. Ефективно протидіяти тероризму 
національними засобами окремо взятої держави, незалежно від її розвитку, 
неможливо. Тому автору окрім аналізу міжнародно-правової бази доречно було 
б дослідити механізм міжнародного співробітництва як засіб протидії 
терористичній діяльності, оскільки саме органи кримінальної юстиції 
уповноважені діяти у цій царині.
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3. Одним із положень новизни дисертації є наступне: про визнання 
створення терористичної організації закінченим діянням з моменту, коли така 
організація вже реально існує, а не з моменту змови співучасників. Автор 
обґрунтовує відповідну пропозицію на с. 57-63 дисертації та визначає наступні 
аргументи: склад злочину, передбачений у ст. 258-3 КК України, є усіченим; 
лінгвістичне тлумачення кримінально-правових норм з урахуванням 
інтерпретації терміну «створення» як віддієслівного іменника доконаного виду, 
що передбачає встановлення не лише змови між співучасниками, а й настання 
результату -  набуття створеною організацією всіх необхідних ознак 
терористичної організації.

Відтак, викладеним на сторінках дисертації автору не вдалося 
переконати, принаймні опонента, що зміна назви ст. 258-3 КК України 
«Створення терористичної групи чи терористичної організації» на «Діяльність 
терористичної групи чи терористичної організації» усуне дискусію, що слід 
вважати «створенням» -  сам процес утворення чи сюди входять і її 
функціонування.

Відповідно до ч. 4 ст. 28 КК України «злочин вважається вчиненим 
злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням 
декількох осіб (5 і більше), члени якого або структурні частини якого за 
попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності...». На наше 
переконання, не слід ототожнювати і спрощувати поняття «змови» учасників 
злочинної організації (в тому числі і терористичної) і простої «згоди» 
співучасників злочинної групи. Змова учасників будь-якої злочинної організації 
-  це поліаспектний процес, який включає організаційні (вербування, планування, 
визначення стратегії, пропагування, поширення власної ідеології, тощо) і 
управлінські (визначення структури, ієрархії, розподіл повноважень і т.д.) 
функції. Погоджуюся, що процес змови є складовою спільної злочинної 
діяльності. Проте, в силу підвищеної суспільної небезпеки діяльності 
терористичних організацій, законодавець і виділив цю складову діяльності - 
«створення» як закінчений злочин. Текстуальні вирази, запропоновані 
І.О. Криворучко «організація, яка вже реально існує» та «Діяльність 
терористичної групи чи терористичної організації» можуть включати не тільки 
створення терористичної організації, але й інші складові її діяльності (підготовку 
та вчинення терористичних актів і т.д.), що ще більше ускладнить застосування 
ст. 258-3 КК України.

4. Потребує уточнення позиція автора у підрозділі 3.1. «Спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідальності учасників терористичних 
організацій» стосовно ч. 4 ст. 285-5. На сторінці 157 роботи дисертант вказує, що 
слід «з ч. 4 ст. 258-5 КК виключити передумову звільнення від кримінальної 
відповідальності, яка вказує на те, що звільненню не підлягає організатор і

11



керівник терористичної групи (організації)». Проте у п.10.9. висновків до роботи 
с.196, та авторефераті с. 14 І. О. Криворучко, пропонуючи зміни до КК України 
зазначає: «частину четверту статті 258-5 викласти у  такій редакції: «4. 
Особа, крім організатора терористичної групи або терористичної організації, 
звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією 
статтею, якщо вона з власної волі до притягнення до кримінальної 
відповідальності повідомила про терористичну діяльність або іншим чином 
сприяла її припиненню або розкриттю злочину, який вона фінансувала або 
вчиненню якого сприяла».

Дана розбіжність думок потребує уточнення підчас публічного захисту.
Окрім цього, на нашу думку, фінансування тероризму може здійснюватися 

як одноособово, так і у співучасті, як терористичними організаціями, які вдають 
із себе законних юридичних осіб, так і шляхом використання законних 
юридичних осіб як каналів для фінансування тероризму. Тому тут постає 
питання: чи завжди уповноважену особу, яка вчинила від імені та в інтересах 
юридичної особи фінансування тероризму через фірми-прокладки слід визнавати 
організатором терористичної групи чи організації? У ст. 6 ЗУ «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від власника бізнесу (уповноважену особу, яка діє від імені та в 
інтересах юридичної особи), який планує співпрацювати з новим клієнтом, 
вимагається проаналізувати його за такими критеріями: а) тип юридичної чи 
фізичної особи; б) географічна дислокація особи в певній країні; в) види товарів 
чи послуг; г) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають 
фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, 
після їх проведення, тощо. У разі, якщо особа не виконала вимоги вказаного 
закону та здійснила сумнівні фінансові операції, така особа може підлягати під 
дію ст. 258-5. Та чи є вона організатором терористичної групи чи організації? 
Скоріш за все, мова йде про організатора фінансування тероризму. У зв’язку із 
цим вбачається доцільним, як виняток щодо можливості застосування 
спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності відносно 
організаторів за ст. 258-5, окрім організатора терористичної групи або 
терористичної організації, вказати на організатора фінансування тероризму.

5. Дискусійним є положення новизни № 7 «про доцільність визнання 
«ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями на підставі матеріалів 
конкретного кримінального провадження».

Таку позицію дисертанта можна прийняти із оговоркою, що 
І.О. Криворучко керувався принципом доцільності як врахування виключних 
випадків із принципу законності. Правова колізія існує, серед суддів відсутня 
єдність щодо питання обов’язковості застосування правових позицій ВС при
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ухваленні судових рішень за ст. 258-3. Кримінальні провадження є і їх сотні. Є 
підозрювані, а вироків немає. Пропозиція дисертанта навряд чи вирішить дану 
проблему. На моє переконання, не має сенсу утверджувати недієві механізми, 
натомість є необхідність доводити невідкладність унормувати процедуру 
визнання організацій терористичними на рівні закону саме у наукових колах та 
у кваліфікаційних наукових працях.

Загалом висловлені критичні зауваження істотно не впливають на 
позитивну оцінку дисертаційного дослідження, оскільки більшість із них є 
дискусійними або можуть бути предметом дискусії в ході публічного захисту 
дисертації.

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Рецензована робота є самостійною науковою кваліфікаційною працею. 
Основні положення дисертації відображені в публікаціях та авторефераті. Зміст 
статей дисертанта, опублікованих у виданнях, що включені до переліку наукових 
фахових видань України, і тез доповідей на конференціях відображають основні 
результати дисертаційного дослідження та відповідають вимогам, встановленим 
МОН України.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що тема 
дисертаційного дослідження Криворучко Івана Олександровича «Протидія 
діяльності терористичних організацій в Україні засобами кримінальної 
юстиції» є актуальною. Сформульовані автором висновки і рекомендації є 
достатньо аргументованими, містять наукову новизну, мають теоретичне та 
практичне значення.

Рукопис дисертації має завершений характер, відповідає всім 
встановленим вимогам, пунктів 11, 12, 13, Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567. Автор дослідження -  Криворучко Іван Олександрович -  
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально- 
виконавче право.
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