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Актуальність теми, обраної для дисертаційного дослідження. Українців
давно переконують у тому, що наше антикорупційне законодавство найкраще в
світі. І проблема лише в тому, що хтось (чи щось) перешкоджає його правильно,
послідовно та ефективно застосовувати. Зазвичай такою перепоною називають
політичну волю, точніше, її відсутність щодо переслідування за корупційні
правопорушення, надто щодо високопосадовців.
Складно сказати, на яких конкретних фактах базується твердження, що
чудесна поява ефемерної «політичної волі» негайно змінить стан речей у цій сфері.
Адже протилежних обставин, які вказують на бажання української влади боротися
з корупцією, є предостатньо. Це і постійні зміни до законодавства (які без
політичної волі не відбуваються) - досить сказати, що стаття про отримання хабара
з моменту вступу в силу чинного КК України змінювалася вже понад 10 разів,
зміни дійшли так далеко, що з законодавства зникли самі поняття «давання
хабара», «отримання хабара». Не злічити вказівок керівників вищих посадових
осіб України про необхідність посилення боротьби з корупцією, самих цих
керівників самого різного калібру десятками і сотнями карають доганами,
попередженнями та звільненнями з посад за незабезпечення такої боротьби на
належному рівні. Та й вищі очільники держави жодного разу (принаймні, якщо
виходити з їх публічних виступів, статей) не давали підстави сумніватися у
відданості боротьби - та що боротьби - викорінення! корупції в Україні. Тому
варто пошукати інші фактори, які негативно впливають на стан антикорупційної
діяльності в Україні та, навпаки, сприяють тому, що наша держава стабільно
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займає перші місця в рейтингах рівня корупції. Не вдаючись у те, яким чином був
отриманий висновок про чільну причину провалів у протидії корупції, одразу
наведемо його — це тотальна, на всіх рівнях неграмотність та невігластво,
небажання вчитися у тих, хто забезпечує антикорупційні заходи та повинен їх
проводити.
«З цим потрібно щось робити», - це чи не найчастіша фраза, яку чуєш у ході
обговорення

антикорупційних

проблем.

Щодо

корупційних

кримінальних

правопорушень, які, без сумніву, є одними з найнебезпечніших, лібералізм є
неприйнятним та шкідливим. Суспільство, та й його професійна юридична
частина, такого становища не розуміє і не сприймає. Повсюдне невдоволення
антикорупційними органами, низький рівень довіри до них багато в чому
обумовлений відсутністю тієї ж політичної волі.
Існують

численні

теоретичні

дослідження,

присвячені

проблемам

запобігання та протидії корупції в Україні, різним аспектам цього явища. Однак,
чи не всі вони стосуються часткових питань. Більшість із них написана на основі
позитивістського

підходу,

який,

звісно,

має

право

на

існування,

проте

характеризується і цілим рядом обмежень. Водночас, є нагальна потреба аналізу
всієї сукупності положень, які стосуються теоретико-прикладних проблем
запобігання та протидії корупції в Україні. Прикро, але кримінологія, попри
наявність

чисельних

публікацій,

досі

не

запропонувала

законодавцю

урівноваженої та цілісної системи антикорупційної діяльності, на основі чого
могли б формулюватися відповідні антикорупційні правові норми та визначатися
ефективні парадигми антикорупційної діяльності.
Відзначені обставини якраз і обумовлюють злободенність та важливість
дослідження проблеми, якій присвятив свою докторську дисертацію «Теоретикоприкладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні» В. М. Трепак.
Тому можна лише вітати вибір теми цього дослідження. Безсумнівною є його
соціально-політична актуальність, важливість для вдосконалення та розвитку
кримінального законодавства України, вагомість у плані вироблення практичноприкладних настанов антикорупційної діяльності, значимість для заповнення

з
теоретичних прогалин та відкриття нових горизонтів наукового пошуку. Тема,
обрана для цього докторського дослідження, є, водночас, вагомою та масштабною
- якою і має бути тема такої дисертації, багатоплановою, насущною. Її вибір
базується на цілому ряді директивних вказівок про те, чим має займатися
українська кримінологічна та кримінально-правова наука. Актуальність теми
належно обґрунтована дисертантом у вступній частині роботи, а також в
авторефераті.
Обрана тема цілком відповідає проблематиці докторської дисертації зі
спеціальності 12.00.08 -

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право.
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації В.М. Тренака «Теоретикоприкладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні», визначається
тим, що вони підтверджені серйозними науковими доказами, емпіричними
фактами і є переконливими.
Насамперед звертає увагу те, що дисертант використовує широку палітру
методів наукового дослідження. Понад те, він один із небагатьох правників, які
присвячують методологічним питанням (одночасно з висвітленням проблеми
стану кримінологічного дослідження корупції в Україні) окремий, доволі об’ємний
підрозділ своєї праці. Там обґрунтовується застосування щодо досліджуваної
проблеми

численних

оригінальних.

Тому

методів

наукового

твердження

автора,

пошуку,
його

як традиційних,
аргументація

так

і

виглядають

переконливими.
Репрезентативною видається і емпірична база проведеного дослідження,
яку становлять узагальнення судової практики та практики органів прокуратури у
справах про корупційні злочини та справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані із корупцією; систематизовані статистичні дані Генеральної прокуратури
України (Офісу Генерального прокурора) та МВС України щодо результатів
розслідування

правоохоронними

органами

кримінальних

проваджень

про

правопорушення, пов’язані з корупцією (у 2015-2019 рр.), статистичні дані про

4

результати

діяльності

НАБУ

та

ВАКС,

зведені

дані

анкетування

460 співробітників антикорупційних органів та інших органів правопорядку
(НАБУ, САП, ДБР, прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДФС), а також
391 громадянина України..
Викладені у вступі та розділах основної частини роботи положення, які
стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її аспектів, переконують у
тому, що відповідні питання є теоретично і практично важливими, не розроблені в
науці, перспективні для дослідження.
Проведена апробація результатів дисертаційного дослідження. Автор у
вступі оголосив про оприлюднення основних положень дисертації на 8-ми
наукових зібраннях. Публікації дисертанта з антикорупційної тематики доступні
науковій спільноті вже багато років. Вони увійшли в науковий обіг. Це вказує на
те, що дослідженням проблем, обраних для дисертаційного дослідження,
В. М. Трепак займається тривалий час, його висновки та пропозиції достатньо
зважені та витримали перевірку часом.
Достовірність

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій,

сформульованих у дисертації. Належна обґрунтованість та достовірність
отриманих результатів, висновків і пропозицій забезпечена широкою джерельною
базою проведеного дослідження (список літератури містить посилання на понад
пів тисячі публікацій), опрацюванням значної кількості емпіричних матеріалів,
використанням різноманітних методичних прийомів аналізу поставлених проблем,
достатньою апробацією отриманих результатів, а також тим, що до однакових
висновків приводить аналіз різних аспектів досліджуваної проблематики.
Новизна положень, які виносяться на захист. Положення та висновки,
заявлені дисертантом як такі, що є новими в теоретичному плані й важливими для
юридичної практики, дійсно є такими. В. М. Трепаком створена концепція
теоретико-прикладних аспектів проблеми запобігання та протидії корупції
в Україні.
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Серед наукових ідей, які найбільше привернули увагу рецензента і
за розробку яких вона заслуговує присудження наукового ступеня доктора наук,
слід виокремити такі:
- визначення суспільно допустимого рівня корупції як реалістичної мети та
очікуваного результату протидії їй;
-

обґрунтування методики нормотворчого вибору (визначення) виду

юридичної

відповідальності

за

корупційні

діяння,

виходячи

насамперед

з потенційної ефективності конкретного виду юридичної відповідальності як
засобу запобігання вчиненню таких діянь у майбутньому;
- доведення того, що переважаючий у кримінології поділ корупції на
корупцію у публічній та приватній сфері є недостатнім через неохопленість цим
підходом можливої корупції в діяльності громадських організацій;
- вдосконалення кримінологічного визначення поняття корупції в Україні;
-

формулювання

декларування

пропозицій

щодо

необхідності

недостовірної інформації (ст. 366-1

декриміналізації

КК України)

з підстав

відсутності достатніх для його криміналізації характеру і ступеня небезпечності;
- обґрунтування положень щодо розуміння сутності корупції та протидії їй;
-

формулювання пропозицій

щодо термінологічного удосконалення

нормативного позначення корупційних діянь;
-

формулювання пропозицій щодо удосконалення антикорупційного

законодавства в частині відповідальності за корупційні діяння.
У дисертації В.М. Трепака також висловлено цілий ряд інших положень,
висновків, пропозицій, які є оригінальними, становлять собою розвиток або
вдосконалення ідей, які стосуються проблеми теоретико-прикладних проблем
запобігання та протидії корупції в Україні.
Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих
автором. Матеріали дисертаційного дослідження всебічно і повно викладені
в опублікованих працях дисертанта. Кількість публікацій перевищує встановлені
мінімальні параметри. Необхідно відзначити, що дисертант є автором ґрунтовної
монографії, в якій викладені позиції, які стосуються дисертаційного дослідження.
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В публікаціях достатньо відображені всі розділи дисертаційного дослідження.
Автореферат дисертації ідентичний за змістом основним положенням самої
дисертації.
Праці В.М. Трепака з теми дисертаційного дослідження достатньо відомі
в Україні. Висловлені у них міркування увійшли в науковий обіг, є предметом
дискусій, що підтверджує теоретичну та практичну цінність публікацій дисертанта
та його виступів на наукових форумах.
Важливість одержаних автором дисертації результатів для юридичної
науки, правозастосовної та правотворчої практики та рекомендації щодо
їхнього використання. Висновки здобувана щодо значущості його праці для
науки і практики видаються правомірними.
Дисертаційне дослідження В.М. Трепака містить вагомі результати, які
в сукупності вирішують важливу наукову проблему, а також забезпечують
розв’язання цілого ряду практичних питань. Викладені в ньому наукові положення
заповнюють ряд прогалин, які існували у кримінології, а також у теорії
кримінального

права

України,

є

основою

для

подальших

досліджень,

вдосконалення практики правозастосування, юридичної освіти. Таким чином,
найбільш важливі наукові та практичні результати дисертаційного дослідження
В.М. Трепака «Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції
в Україні» мають різнопланове значення для юридичної науки та практики
і можуть бути використані (та вже використовуються) так:
-- у правотворчій діяльності - для вдосконалення антикорупційного
законодавства України (у роботі є акти впровадження Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від
28 травня 2015 р. № 04-16/12-1285 та Комітету Верховної Ради України з питань
запобігання і протидії корупції від 15 березня 2019 р.);
-

у

правозастосовній

практиці

-

працівниками

спеціалізованих

антикорупційних органів та інших органів правопорядку, суддями та адвокатами
під час реалізації норм антикорупційного законодавства (у роботі є довідки про
впровадження Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 липня
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2020 р. № 21-03/36420/20 та Конституційного Суду України від 13 березня 2020 р.
№ 001-018-16/885);
- у науково-дослідній роботі - для подальших наукових досліджень
проблем протидії корупції з метою підвищення ефективності антикорупційної
діяльності в Україні (у роботі є акт впровадження Державного науково-дослідного
інституту МВС України від 07 серпня 2020 р.);
- у навчальному процесі «Кримінальне

право

України»,

під час викладання та вивчення курсів
«Кримінологія»,

спеціальних

курсів

з антикорупційної проблематики, а також при підготовці відповідних посібників,
підручників, науково-практичних коментарів тощо (у роботі є акт впровадження
Львівського національного університету імені Івана Франка від 16 вересня
2020 р.).
Позитивна оцінка рецензованої роботи в цілому та її окремих аспектів не
виключає можливості і необхідності висунути ряд застережень, зауважень
та побажань, поставити запитання, які повинні стати предметом дискусії в
ході захисту дисертації. Серед них є як ті, що носять загальний характер, так і
більш конкретні. Почну їх виклад із перших.
Дисертант

цілком

обґрунтовано

акцентує

увагу

на важливості

та

необхідності антикорупційної діяльності в Україні. Зокрема, метою дисертації
автором визначено розв’язання теоретико-прикладних проблем запобігання та
протидії корупції в Україні, що передбачає вироблення цілісного підходу, зокрема,
до концептуальних засад антикорупційної діяльності на сучасному етапі
розвитку України. На сторінках дисертації має місце побіжна характеристика такої
діяльності, її основних ознак. Зокрема, метою антикорупційної діяльності
В. М. Трепак визначає стримування підвищення рівня корупції в країні (с. 11,40),
її визначальним моментом —політичну волю (с. 67), якісною характеристикою системність (с. 203), видами - законодавчу та правозастосовну (с. 370), здійснюють
антикорупційну діяльність суб’єкти (с. 309). Сама ж антикорупційна діяльність, як
пише автор, має бути результативною (ефективною) (с. 326 та інші). Водночас у
дисертації зазначається, що наразі в державі відсутні скоординована система цілей
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антикорупційної діяльності.

Проте

у роботі

«авторські

зерна»

концепції

антикорупційної діяльності не акумульовані: логічно виглядало б формулювання
авторського

концептуального

розуміння

антикорупційної діяльності,

чітке

окреслення її стратегічних напрямків. Очікувалось би, що за наявності визначеної
мети дисертації, автор мав би звернути увагу на виокремленні та характеристиці
істотних антикорупційної діяльності, а також на виробленні її авторської
концепції. Однак, акцент переважно зроблено на іншому - часткових, точкових
ознаках.
Ще одне застереження загального характеру стосується сфери компетенції
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке В. М. Трегіак
називає «як основну інституцію антикорупційної превенції в Україні» (с. 227) та
присвячує цьому органу підрозділ 5.1. Як наслідок, у дисертації пропонується
розширити повноваження НАЗК щодо запобігання корупції з одночасним
підвищенням ефективності реалізації наявних у нього компетенцій (с. 336).
На сьогодні, коли було прийнято резонансне рішення Конституційного Суду
України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням
47

народних депутатів

(конституційності)
корупції»,

України щодо

окремих

Кримінального

положень
кодексу

відповідності Конституції України
Закону

України,

України

«Про

очевидно,

має

запобігання
йтися

про

перезавантаження як не цілої превентивної інституції, так її повноважень.
У зв’язку з цим виникає питання: в якій мірі ідеї, викладені в рецензованій
дисертації, можуть бути використані для формування нового «пулу» повноважень
НАЗК, визначення компетенції уповноважених осіб НАЗК? Чи повинно НАЗК
мати

«універсальні»

повноваження

щодо

роз’яснення

антикорупційного

законодавства України, чи можливо, повинно надавати індивідуальні роз’яснення
щодо його застосування на кшталт податкових консультацій? Шкода, що автор
дисертації провів дослідження лише в межах чинного на момент її підготовки
Закону України «Про запобігання корупції» та не використав можливостей
прогнозування подальшої моделі вдосконалення діяльності НАЗК в Україні.
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Нарешті, останнє зауваження загального характеру також стосується тих
положень, які, на думку рецензента, безпосередньо пов’язані з досліджуваною
темою, але не знайшли свого висвітлення в дисертації. Так, В. М. Трепак
небезпідставно стверджує, що розгалужена система державних органів, до яких він
відносить НАЗК, НАБУ, САП, АРМА, ВАКС та з певними застереженнями ДБР,
має як свої позитивні, так і негативні моменти. При цьому у роботі звертається
увага більшою мірою на відсутність належної взаємодії між вказаними органами.
Свідками такого стану речей є всі ми. Досить пригадати заголовки публікацій у
ЗМІ останніх років: «Через сварки НАБУ І САП ми не можемо реально боротися з
корупцією», «Голова ЦВК став причиною сварки між антикорупційними
органами», «Сварка антикорупціонерів: чим завершиться конфлікт між Ситником
і Холодницьким?». Між тим, хочу запитати у автора таке. Чи не доцільно створити
замість такої великої кількості антикорупційних органів єдиний орган (на кшталт
«страшного сну польських корупціонерів» - Центрального антикорупційного
бюро Польщі)? За наявності такого єдиного органу можна уникнути таких
публічних сварок очільників розрізнених антикорупційних інституцій, які
призводять

до

дискредитації кожного

з

них зокрема

та цілої системи

антикорупційної діяльності загалом.
Переходжу до критичних зауважень більш конкретного характеру. Серед
них те, яке стосується позиції автора щодо необґрунтованості рішення законодавця
про незастосування статей 69, 75 КК України відносно корупційних злочинів. На
с. 125 праці В. М. Трепак погоджується з поглядами Р. Ш. Бабанли, який
нещодавно захистив докторську дисертацію. Аргументи на користь цієї точки зору
не видаються мені переконливими. Я висловлював їх як офіційний опонент по
дисертації Р. Ш. Бабанли. Повторю їх і тепер. Основні аргументи зводяться до
такого: а) вказівка на те, що цей підхід є фрагментарним, бо корупційні злочини не
є єдиним видом злочинів під час вчинення яких звільнення від відбування
покарання

застосовується

необгрунтовано;

б) констатація

порушення

законодавцем ієрархії суспільних цінностей, які охороняються кримінальним
законом, бо відповідні заходи можуть застосовуватися за вчинення злочинів,
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наслідком яких є смерть особи. На цій основі зроблено висновок, що вирішення
проблеми неадекватного застосування ст. ст. 69, 75 КК має здійснюватися на етапі
правозастосовної діяльності. Такий підхід, вочевидь, не врахував того, чого ж
законодавець закріпив відповідні обмеження у застосуванні заходів, які є явно
пільговими для засудженого, щодо корупційних злочинів. А позиція законодавця
обумовлена його «беззубістю» та неможливістю вгамувати судову гілку влади,
принаймні у частині призначення покарання щодо всіх злочинів. Це ті ж самі
фактори, що обумовили створення спеціальних антикорупційних органів - ніби ж
й інші існуючі повинні добросовісно протидіяти корупційним посяганням? Тож,
фактично махнувши рукою на всі інші злочини та будучи змушеним хоча б якось
виконувати міжнародно-правові зобов’язання щодо протидії корупції, український
законодавець хоча б у такий спосіб спробував досягти реалізації щодо
корупціонерів кримінально-правових приписів щодо караності корупційних
злочинів. І, таки успішно. Згадаймо, яка боротьба ведеться на досудовому слідстві
та в судах щодо перекваліфікації на «не корупційні» статті КК України. Не будь у
законі прямих заборон щодо застосування ст. ст. 69 та 75 КК за корупційні
злочини, питання їх караності вирішувалися б так само, як злочинів терористичних
та й всіх інших.
Не можна погодитися з тим, що відповідні питання мають вирішуватися на
етапі

цравозастосування.

Саме

неадекватність

правозастосування

та

правозастосовувачів показує неефективність усіляких порад, рекомендацій,
умовлянь та вимагає законодавчих рішень. Тому, скоріше навпаки, мають бути
розширені обмеження щодо застосування статей 69 та 75 КК України, а ще краще,
коли відповідні норми зникнуть із вітчизняного кримінального закону.
Цілком

слушно В. М. Трепак, досліджуючи

наукові підходи інших

науковців, розвиває положення щодо переліку корупційних злочинів (примітка
ст. 45 КК) та формулює таке положення новизни дисертації: «набули подальшого
розвитку рекомендації щодо виправлення ситуації, за якої законодавчо визначений
перелік корупційних кримінальних правопорушень (ст. 45 КК України) є
неповним та недостатньо обґрунтованим, а також передбачає існування поза таким
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переліком правопорушень, що місять ознаки корупції (по суті, є корупційними),
але нормативно такими не вважаються. Обґрунтовано, що пріоритетним варіантом
розв’язання цієї проблеми є відмова від законодавчого визначення поняття
«корупційне кримінальне правопорушення» та переліку таких правопорушень - це
відповідало б загальним принципам кримінального закону та було б правильним з
позиції ієрархії соціальних цінностей, які ним охороняються» (с. 15). Викликає
сумнів позиція дисертанта щодо відмови від законодавчого визначення поняття
«корупційне кримінальне правопорушення». Можливо, навпаки, саме у КК
України доцільно було б його й закріпити? Можливо, саме це й сприяло б
належному гіравозастосуванню під час кваліфікації та вибору конкретного засобу
кримінально-правового

реагування

на

вчинення

особою

корупційного

кримінального правопорушення?
Нарешті, останнє зауваження щодо рецензованої дисертації стосується
формулювання

пропозицій de

lege ferenda, яких чимало є у дисертації

В. М. Трепака, що висловлювалися у його раніше опублікованих працях. На жаль,
вони розрізнені, не мають форми цілісного законопроекту (або кількох проектів
Законів України про внесення змін до чинного законодавства) з належними
обґрунтуваннями. Ідеї автора безпосередньо мали би бути реалізовані в ході чи то
поточної, правотворчості, чи то чергової кодифікації, яка має стосуватися
комплексного вдосконалення та оновлення антикорупційного законодавства
України. Необхідність у таких процесах продемонструвало згадане рішення
Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року. Поза всяким сумнівом,
дисертант здатен втілити свої ідеї у формі чи то доповідної записки, чи то
законопроекту (законопроектів) і, таким чином, надати їх конкретики.
Звісно, як не є вичерпним перелік достоїнств цієї праці, наведений вище,
так і перелік критичних зауважень можна продовжувати. Але, так чи інакше,
позитивні риси рецензованої праці явно переважають. Висловлені зауваження,
принаймні загального характеру, багато в чому стосуються положень, які взагалі
не висвітлювалися у праці (а автор має повне право обмежити предмет свого
дослідження) та підтверджують перспективність обраної теми, наявність у ній
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аспектів, які може надалі аналізувати сам автор та які стануть предметом уваги
інших дослідників. Інші ж застереження мають частковий характер. Всі ж
міркування критичного характеру, висловлені тут рецензентом, є дискусійними та
відображають творчий характер цієї праці.
Оцінка
з викладеного

змісту
вище,

дисертації,
можна

її

завершеність

стверджувати,

що

у

цілому.

дисертація В.

Виходячи
М. Трепака

«Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні»,
відповідає вимогам, сформульованим у п. 10 Порядку присудження наукових
ступенів. Вона містить наукові положення та науково обґрунтовані результати
у галузі кримінології та науки кримінального права України та розв’язують
важливу наукову та науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є
суб’єктом авторського права.
Робота є значним досягненням для розвитку вітчизняної юридичної науки,
її зміст відповідає заявленій дисертантом науковій спеціальності, вона належно
апробована. Ця дисертація є самостійною завершеною роботою, оформлена
відповідно до існуючих вимог.
Тому вважаю, що автор дисертації - Віктор Миколайович Трепак - є
кваліфікованим вченим і перспективним дослідником та рекомендую при
успішному захисті присудити йому науковий ступінь доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 -

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право.

Офіційний опонент —
д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України,
професор кафедри кримінального права і кримінології

Навроцький В. О.

