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Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
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Обґрунтування вибору теми дослідження. Процес протидії корупції в
Україні супроводжується постійною зміною антикорупційного законодавства,
неузгодженістю дій між антикорупційними та іншими правоохоронними
органами, безсистемністю участі в антикорупційній діяльності інститутів
громадянського суспільства. Недосконалість організаційного і функціонального
компонентів державного механізму протидії корупції, незавершеність
антикорупційної реформи негативно впливають на результати протидії
корупції. Корупціонери вміло пристосовуються до законодавчих новел та нових
антикорупційних органів, зарубіжні донори і партнери звітують про незмінні
труднощі в запровадженні прозорого і чесного урядування, а українське
суспільство вже починає сприймати боротьбу з корупцією як перманентний
процес, що не призначений для досягнення відчутних результатів. Тож
антикорупційна проблематика продовжує гостро стояти на порядку денному
розвитку України, гарантування її національної безпеки, інтеграції нашої країни
в європейські та євроатлантичні структури. Все це зумовлює нагальну потребу
ефективно розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми протидії корупції в
Україні.
Різні теоретичні та прикладні аспекти протидії корупції представлені у
великій кількості наукових робіт, зокрема таких правознавців, як В. І. Борисов,
A. М. Бойко, О. Ю. Бусол, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, В.К. Грищук,
Н. О. Гуторова,
І. М. Даньшин,
О. О. Дудоров,
В. М. Дрьомін,
С. А. Задорожний,
3. А. Загиней,
А. П. Закалюк,
А. Ф. Зелінський,
О. Г. Кальман, О. О. Кваша, В. М. Киричко, М. Г. Колодяжний, О. М. Костенко,
О. Г. Кулик,
І. В. Кушнарьов,
О. М. Лозинський,
І. Є. Мезенцева,
М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, А. А. Музика, Є. В. Невмержицький,
B. О. Навроцький, Д. О. Олійник, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. О. Туляков,
П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, Н. М. Ярмиш та інші.
Слід погодитися з дисертантом, що «поза належною увагою вчених
залишились теоретичні основи кримінологічної характеристики особи
корупціонера, особливості стратегії протидії корупції, не здійснено детальної

характеристики загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів
запобігання корупції» (с. 6 дисертації).
Здобувай наголошує на відсутності наукових робіт, які б враховували
останні
зміни
антикорупційного
законодавства України,
наслідки
безсистемного реформування правоохоронних органів, тенденції поширення
корупційних проявів, зміни в економічній ситуації, державному управлінні,
соціальному житті, викликаних серйозними прорахунками влади у державній
політиці.
Отже, наведені обставини свідчать про те, що дисертація Трепака Віктора
Миколайовича «Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії
корупції в Україні» присвячена дослідженню актуальної правової тематики.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність.
Ознайомлення з дисертацією та її авторефератом дає підстави
стверджувати, що робота містить основні необхідні для такого дослідження
компоненти - це правильно обрана методологія дослідження, ретельний аналіз
досягнень більшості попередніх дослідників цих та суміжних питань, а також
звернення до зарубіжного досвіду, належна апробація результатів дослідження.
Методи дослідження обрано з огляду на поставлену мету й завдання з
урахуванням об’єкта і предмета дослідження. Зокрема, було використано
наступні наукові методи: за допомогою феноменологічного методу досліджено
явище корупції, його унікальні особливості в Україні (підрозділ 1.2), причини
зростання, укорінення та підтримання його на високому рівні поширеності і
суспільної небезпечності (підрозділ 1.4); за допомогою історичного методу
проаналізовано і систематизовано першопричини корупції в Україні
(підрозділ 1.3); через поєднання аналітичного та прогностичного методів
виокремлено ті сфери діяльності держави в Україні, реформування яких
необхідне для організації ефективної, цілісної системи протидії корупції; за
допомогою порівняльно-правового методу здійснено характеристику
зарубіжного досвіду та сучасного стану протидії корупції в зарубіжних
державах, насамперед - країнах західної демократії (підрозділи 1.2, 4.1,
розділ 3); системно-структурний метод уможливив здійснити аналіз корупції як
системного явища, закономірностей його еволюціонування, впливу на соціум,
архітектоніки структурних елементів, а також зв’язків і залежності між
корупціогенними факторами (підрозділи 5.1, 5.2, 5.3); узагальнення та
абстрагування були застосовані, зокрема, для здійснення характеристики особи
корупціонера (підрозділ 2.4); аналіз і синтез застосовано для дослідження форм
і проявів корупції як цілісного явища; індукція та дедукція забезпечили
можливість дослідження корупції через ознаки окремих корупційних діянь та,
навпаки, - окремих корупційних діянь - на основі загальних ознак корупції
(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); аналогія - для дослідження етіології і феноменології
близьких за природою до корупції явищ); моделювання (для створення
інформаційно-описової моделі запобігання і протидії корупційним проявам);
висунення та перевірка гіпотез (для формування і верифікації припущень щодо
головних причин виникнення і поширення корупції, домінуючих мотивів
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протиправної поведінки корупціонерів, пріоритетів антикорупційної діяльності)
та інші наукові методи, які у взаємозв’язку сприяли забезпеченню
об’єктивності, повноти та всебічності дослідження (с. 9-10 дисертації, с. 5-6
автореферату). Використання зазначених методів допомогло Трепаку В.М.
досягнути поставленої мети та задач при дослідженні теоретико-прикладних
проблем запобігання та протидії корупції в Україні.
Нормативною основою дисертації є Конституція України, міжнародноправові акти у сфері протидії корупції, КК України, КУпАП, Закон України
«Про запобігання корупції», інші акти антикорупційного законодавства
України.
Об’єктивність і достовірність висновків підтверджуються емпіричною
базою, 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 20152019 рр.), статистичні дані про 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 (с. 10 дисертації).
Автором опрацьовано значний масив літератури, що прямо чи
опосередковано стосується теми дисертаційного дослідження - 509
найменувань.
Усе наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у
питаннях, які ним досліджуються, та забезпечує належний рівень
обґрунтованості зроблених висновків за темою дослідження «Теоретикоприкладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні».
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у
дисертації на основі комплексного теоретичного осмислення корупції як
системного явища конвертації публічно-владних повноважень і можливостей у
неправомірну вигоду вироблено концептуальні засади запобігання та протидії
корупції в Україні кримінологічними та кримінально-правовими засобами з
урахуванням реалістичної мети такої діяльності - мінімізації корупції до
соціально допустимого рівня. У роботі сформульовано низку положень і
висновків, що містять елементи наукової новизни, які мають істотне значення
для науки кримінального права та практики застосування відповідних норм.
Зокрема, вперше: 1) визначено суспільно допустимий рівень корупції як
реалістичну мету та очікуваний результат протидії їй, за якого корупція: не є
масовим явищем і не має системного характеру; не здійснює істотного впливу
на політичну, економічну, правову сфери суспільного життя; не є
функціональним елементом організованої злочинності та не використовується
для прикриття організованої злочинної діяльності; відсутня на найвищому
політичному рівні і є малопоширеною у судовій системі та органах
правопорядку; характеризується неприйнятним ставленням з боку більшості
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населення. При досягненні такого результату метою антикорупційної
діяльності стає стримування підвищення рівня корупції в країні;
2) сформульовано наукове бачення загальнодержавного підходу до вирішення
проблеми запобігання та протидії
корупції в Україні з урахуванням
реалістичної мети такої діяльності; 3) запропоновано методику 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.
Аргументовано, що за певних обставин, посилення репресивної складової
протидії корупції в Україні може мати зворотній ефект; 3) у цілях
кримінологічного дослідження особи корупціонера запропоновано відносити до
«корупціонерів» не тільки осіб, які визнані судом винними у вчиненні
корупційних правопорушень, але й тих, хто вчинив такі правопорушення, проте
не був виявлений або в силу певних причин (сплив строків давності тощо) не
був притягнутий до передбаченої законом відповідальності; з кримінологічною
метою пропонується виділяти таку категорію осіб як «потенційний
корупціонер»; 4) доведено, 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;
5) встановлено пропорційну взаємозалежність між рівнем корумпованості
публічної влади та демократичності держави, між політичною корупцією та
масштабним зловживанням публічною владою; 6) обґрунтовано висновок, що
виявленню існуючих корупційних схем та їхніх учасників суттєво
перешкоджають недоліки законодавчого регулювання та правозастосовчої
практики, які призводять до неналежного оперативного супроводу досудового
розслідування корупційних кримінальних правопорушень (с. 11-13 дисертації).
Є теоретично важливим висновок дисертанта, щодо доцільності
«проведення заходів оперативно-розшукової діяльності й після встановлення
особи, яка вчинила корупційне кримінальне правопорушення, та/чи факту
такого правопорушення, що неможливо замінити виконанням оперативними
підрозділами доручень слідчих відповідно до вимог кримінального
процесуального законодавства» (с.13 дисертації).
Позитивної оцінки заслуговує позиція здобувана з приводу того, що
«корупція становить гостру загрозу не лише окремим державам, державним
апаратам та інститутам, але й суспільствам та міжнародному порядку загалом,
істотно порушує загальновизнані принципи державного управління, посягає на
ідеї рівності та соціальної справедливості, ускладнює економічний розвиток»
(с. 99 дисертації).
Потребує схвалення така думка автора, що «наявність таких соціальних
явищ як бідність, низька правова свідомість суспільства, відсутність політичної
волі тощо неминуче призводять до корупції. Ця соціальна закономірність має
універсальний характер та застосовна до всіх соціумів і країн. Відповідно, чим
серйозніші (глибші) вказані проблеми в конкретній державі, тим вища
інтенсивність первинного виникнення та подальшого розвитку явища корупції.
Запобігання корупції шляхом усунення цих причин - є найбільш ефективним
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способом вирішення проблеми (проте на певному етапі розвитку він може
виявитися доступним далеко не всім країнам)» (с. 272 дисертації).
Вартий уваги та подальшого розвитку висновок автора, що «найбільш
небезпечними видами корупції є політична корупція, корупція у судовій та
правоохоронній сферах. Ці види корупції є взаємопов’язаними і
взаємозалежними. Україна відноситься до держав перехідної демократії, у яких
мають місце найбільш сприятливі умови для розвитку та укорінення політичної
корупції» (с. 363 дисертації).
Усі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи новизни
і, без сумніву, є певним внеском у кримінально-правову та кримінологічну
науки. Слід звернути увагу, що положення, викладені в дисертації та винесені
на захист, розроблені автором особисто.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що автором
отримані відповідні документи (5 екз.), що засвідчують впровадження окремих
положень дисертації: у правотворчу діяльність - для вдосконалення
антикорупційного законодавства України (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
правозастосовну практику - працівниками спеціалізованих антикорупційних
органів та інших органів правопорядку, суддями та адвокатами під час
реалізації норм антикорупційного законодавства (довідки про впровадження
Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 липня 2020 р.
№21-03/36420/20 та Конституційного Суду України від 13 березня 2020 р.
№ 001-018-16/885); у науково-дослідну роботу - для подальших наукових
досліджень проблем протидії корупції з метою підвищення ефективності
антикорупційної діяльності в Україні (акт впровадження Державного науководослідного інституту МВС України від 07 серпня 2020 р.); у навчальному
процесі - під час викладання та вивчення курсів «Кримінальне право України»,
«Кримінологія», спеціальних курсів з антикорупційної проблематики, а також
при підготовці відповідних посібників, підручників, науково-практичних
коментарів тощо (акт впровадження Львівського національного університету
імені Івана Франка від 16 вересня 2020 р.). (с. 462^167 дисертації; копії
документів є в додатках до роботи).
Зміст та структура дисертації. Робота складається з переліку умовних
позначень, вступу, п’яти розділів, які поділяються на 21 підрозділ, висновків,
списку використаних джерел (509 найменувань) та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 467 сторінок, список використаних джерел - на 58
сторінках, додатки - на 39 сторінках.
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної теми та окреслено
ступінь її розробленості; висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами,
планами, темами; визначено мету, задачі, об’єкт, предмет і методи
дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних
результатів, наведено дані про їх апробацію, публікації.
Розділ 1 «Корупція як об’єкт протидії: сутнісна характеристика»
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складається з п’яти підрозділів.
У підрозділі 1.2 «Поняття (сутність) корупції як об’єкта протидії»
доведено, що з’ясування сутності корупції та визначення змісту
антикорупційної діяльності в Україні має відбуватися на основі трискладового
аналітичного алгоритму, в якому: корупція як багатоаспектне протиправне
явище - об’єкт; протидія корупції - триваючий системний та цілеспрямований
процес; зменшення корупції до суспільно допустимого рівня (максимально
можлива мінімізація її поширення та впливу на суспільні відносини) очікуваний результат.
У підрозділі 1.3 «Детермінанти корупції: системна характеристика»
зауважено, що численна сукупність і збіг політичних, економічних, історичних,
соціально-психологічних факторів перетворюють вітчизняну корупцію на ледь
не найскладніший випадок досі відомий сучасній кримінології.
У підрозділі 1.4 «Суспільна небезпека та наслідки корупції» зосереджено
увагу на тому негативному впливі, який чинить корупція на ефективність
держави, знижуючи її керованість та погіршуючи організацію суспільного
життя. Корупція визначена основною внутрішньою загрозою національній
безпеці України, яка у разі прогресування може спричинити ризик втрати
державності.
У підрозділі 1.5 «Масовість корупції як загроза національній безпеці
України» обґрунтовано висновок, що масовість корупції спричинена
особливостями масової свідомості (суспільної моралі) українського
суспільства, яка, в свою чергу, зумовлена інституційною слабкістю держави та
неефективністю національної правової системи.
Розділ 2 «Кримінологічна характеристика корупційних діянь та суб’єктів
їх вчинення: поняття, класифікація, особливості» складається з п’яти
підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Корупційні кримінальні правопорушення: нормативні та
доктринальні межі поняття» обґрунтовано необхідність максимально можливої
уніфікації понятійного апарату стосовно визначення корупції та
антикорупційної діяльності.
Констатовано, що законодавчі визначення понять «корупційне
кримінальне
правопорушення»,
«корупційне
правопорушення»,
«правопорушення, пов’язані з корупцією» є, вочевидь, недосконалими,
неповними та суперечливими як внутрішньо, так і стосовно один до одного.
У підрозділі 2.2 «Корупційні правопорушення некримінального характеру
та правопорушення, пов’язані з корупцією» підкреслено, що оскільки
предметом кримінології є не злочинність як така, а власне запобігання їй, то для
цього необхідно змінити традиційний акцент кримінологічних досліджень
корупції з корупційних злочинів на ширше поняття - корупційні діяння.
У підрозділі 2.3 «Корупційні діяння, вчинені в інтересах юридичних осіб:
проблеми визначення та протидії» зроблено висновок, що здійснене в Україні
запровадження заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб є
загалом доцільним додатковим засобом протидії корупції. Водночас
підкреслено, що недостатньо продуманими заходами кримінально-правового
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характеру до юридичних осіб спричинено низку логічних невідповідностей та
змістовних суперечностей у системі протидії корупції.
У підрозділі 2.4 «Кримінологічна характеристика суб’єктів корупційних
діянь (корупціонерів)» запропоновано у цілях кримінологічного дослідження
особи «корупціонера» до таких відносити не тільки осіб, які визнані винними у
вчиненні корупційних правопорушень, але й тих, що об’єктивно їх вчинили,
проте в силу певних причин не були виявлені та визнані винними.
У підрозділі 2.5 «Статистика корупційних діянь: проблема застосовності
емпіричних даних» відзначено, що найбільш потенційно цінним джерелом
інформації для використання в якісних кримінологічних дослідженнях є
офіційна статистика. Водночас наведено низку важливих застережень щодо
офіційної статистики корупції в Україні через не завжди коректне відображення
її реальних показників.
Розділ 3 «Корупція в Україні: сфери поширення та особливості»
складається з чотирьох підрозділів.
У підрозділі 3.1 «Політична корупція в Україні як стійкий елемент
дефектної системи влади» політичну корупцію визначено як заборонений
спосіб набуття чи утримання влади або розширення владного впливу задля
одержання неправомірних переваг (вигоди). Політична корупція є основною
противагою демократії в Україні, її зростання пропорційно знижує рівень
демократичності держави, уможливлює масштабне зловживання владою та її
узурпацію.
У підрозділі 3.2 «Корупція в правоохоронній та судовій системі»
корупційні діяння в правоохоронній та судовій системі поділено на ті, що: а)
вчиняються спеціальними суб’єктами в межах здійснення їхньої загальної
компетенції (нерідко саме вони є організаторами стійких корупційних схем); б)
вчиняються ними під час розслідування (документування) або розгляду справ
про корупційні діяння («корупція у справах про корупцію»).
У підрозділі 3.3 «Корупція в освіті - недооцінена проблема сучасної
кримінології» констатовано, що система вітчизняної освіти є одним з найбільш
відчутних корупціогенних факторів в Україні, що непрямо впливає на
деструктивне
формування
особистості
значної частини майбутніх
правопорушників, виконуючи, таким чином, протилежну своїй первинній
природі функцію. Вказано на основні негативні наслідки, до яких призводить
корупція в освіті.
У підрозділі 3.4 «Корупція в приватному секторі як новітній об’єкт
кримінологічних досліджень» вказано на поширеність корупційних практик у
ділових стосунках у приватній сфері як на наслідок наявності взаємозв’язку та
взаємообумовленості корупції в приватному та публічному секторах.
Розділ 4 «Форми та способи протидії корупції в Україні» містить три
підрозділи.
У підрозділі 4.1 «Загальна характеристика форм і способів протидії
корупції» підкреслено, що запобігання корупції є титульною (першочерговою
та головною) формою протидії корупції. Якісне запобігання корупції
закономірно зводить до мінімуму необхідність подальшої антикорупційної
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діяльності компетентних суб’єктів. Виявлення (розкриття) корупційних діянь
вважатиметься ефективним лише у разі його продовження («переростання») у
процесі притягнення винних до відповідальності. Відповідно факт виявлення
(розкриття) корупційного діяння не може вважатися завершеним результатом
протидії корупції.
У підрозділі 4.2 «Усунення можливостей для вчинення корупційних діянь
як найбільш перспективна форма протидії корупції» виділено два основні види
способів запобігання корупції шляхом усунення можливостей (попередження)
вчинення корупційних діянь: 1) забезпечення прямої відсутності фізичної,
компетенційної чи організаційної можливості для корупції; 2) вплив на
формування усвідомлення невідворотності негативних наслідків відповідного
діяння. Визначено найбільш актуальні способи (засоби) протидії корупції в
сучасній Україні.
У підрозділі 4.3 «Оперативно-розшукова протидія корупції» підкреслено,
що оперативно-розшукова діяльність в існуючій системі протидії корупції є
дієвим інструментом, що дає змогу виявляти високолатентні корупційні
злочини та корупційні схеми, забезпечуючи тим самим реалізацію принципу
невідворотності відповідальності за найбільш небезпечні прояви корупції та
запобігання вчиненню нових корупційних злочинів.
Розділ 5 «Суб’єкти протидії корупції в Україні» складається з чотирьох
підрозділів.
У підрозділі 5.1 «Національне агентство з питань запобігання корупції як
основний суб’єкт антикорупційної превенції» підкреслено, що в сучасних
умовах саме НАЗК є основним органом антикорупційної превенції в Україні.
Оскільки запобігання корупції є потенційно найбільш ефективним способом
протидії їй, то й зусилля держави мають бути передусім спрямовані на
максимальне підвищення продуктивності, прозорості та системності роботи
НАЗК. Повноцінне використання потенціалу НАЗК сприятиме більш
результативній роботі інших антикорупційних органів, яка здійснюється на
наступних етапах процесу протидії корупції.
У підрозділі 5.2 «Національне антикорупційне бюро України та
Спеціалізована антикорупційна прокуратура як ключові суб’єкти боротьби з
корупцією» загалом позитивно оцінено законодавчі нововведення, які
регламентують організацію та діяльність НАБУ та САП. Проте зазначено, що
чи не кожне з них приймалося зі значними труднощами під тиском
громадськості та міжнародних інституцій. Ці нововведення стали результатом
політичних компромісів серед ключових політичних суб’єктів відповідного
періоду, що мало й суттєві негативні наслідки (зокрема, в частині відступу від
конституційних засад організації державної влади).
У підрозділі 5.3 «Вищий антикорупційний суд як інституційна гарантія
забезпечення правосуддя у справах про корупційні кримінальні
правопорушення» підкреслено, що на сучасному етапі протидії корупції в
Україні ВАКС став найважливішою інституційною гарантією в Україні
забезпечення правосуддя у справах про корупційні кримінальні
правопорушення.
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У підрозділі 5.4 «Інститути громадянського суспільства як допоміжні
суб’єкти протидії корупції» охарактеризовано суспільну (громадську) протидію
корупції, яка здійснюється насамперед через активних суб’єктів
громадянського суспільства - неурядові
антикорупційні
організації.
Запропоновано розглянути питання щодо запровадження державного
фінансування антикорупційних громадських організацій (за аналогією з
державним фінансуванням політичних партій) на конкурсній, прозорій та
неупередженій основі, задля зменшення прямого чи непрямого впливу на їхню
діяльність приватних чи закордонних фінансових донорів.
Завершують основний текст роботи висновки до дисертації, які
відповідають висновкам у авторефераті.
Дисертаційне дослідження містить додатки на 39 сторінках (с. 429-467
дисертації).
По тексту дисертації її автор використовує результати емпіричних
досліджень (с. 37, 39, 42, 60, 94, 120 та ін. дисертації).
За результатами дослідження автором опубліковано ЗО наукових праць: 1
одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 23 статті, опубліковані у
фахових виданнях України та виданнях інших держав, 4 доповіді у збірниках
матеріалів науково-практичних конференцій та 1 навчальний посібник (с. 429432).
Зміст автореферату дисертації відповідає її змісту та встановленим
вимогам. У ньому адекватно і стисло відображені положення щодо кожного із
структурних елементів дисертаційної роботи (вступу; основної частини;
висновків).
Не спиняючись надалі детально на численних здобутках та позитивних
моментах виконаної дисертаційної роботи, та у цілому позитивно оцінюючи
рецензовану працю, звернемо увагу на окремі протиріччя, спірні положення,
які, на наш погляд, потребують або додаткової аргументації, або ж спеціальних
роз’яснень, зокрема:
1.
Аналіз назви (предмету дослідження) та змісту дисертації дозволяє
зробити висновок про відсутність певної кореляції між ними.
По-перше, у назві роботи йде мова про запобігання та протидію корупції,
однак у самому змісті роботи ми не знаходимо розділів (підрозділів), які були б
присвячені викладенню проблем механізму запобігання корупції. Автор
обмежується лише вказівкою щодо протидії корупції (Розділ 1 «Корупція як
об’єкт протидії: сутнісна характеристика»; підрозділ 1.2 «Поняття (сутність)
корупції як об’єкта протидії»; підрозділ 2.3 «Корупційні діяння, вчинені в
інтересах юридичних осіб: проблеми визначення та протидії»; розділ 4 «Форми
та способи протидії корупції в Україні»; підрозділ 4.1 «Загальна характеристика
форм і способів протидії корупції»; підрозділ 4.2 «Усунення можливостей для
вчинення корупційних діянь як найбільш перспективна форма протидії
корупції»; підрозділ 4.2 «Усунення можливостей для вчинення корупційних
діянь як найбільш перспективна форма протидії корупції»; розділ 5 «Суб’єкти
9

протидії корупції в Україні»; підрозділ 5.4 «Інститути громадянського
суспільства як допоміжні суб’єкти протидії корупції»).
По-друге, аналізуючи зміст роботи, напрошується висновок про
механічне поєднання здобувачем термінів «запобігання» та «протидія». Так, на
с. 14 дисертації запропоновано авторське визначення «механізму протидії
корупції в Україні, який включає: 1) цілі протидії корупції; 2) об’єкти протидії
корупції; 3) суб’єкти протидії корупції; 4) форми та способи протидії корупції».
А однією з форм протидії корупції дисертант визначає саме запобігання
корупції. Чому здобувач доходить такого висновку? Відповідь ми знаходимо у
підрозділі 4.1. «Загальна характеристика форм і способів протидії корупції», в
якому автор пропонує оригінальну кольорову схему «механізму протидії
корупції в Україні» (с. 258 дисертації). Однак ґрунтовних пояснень визначення
поняття «механізм протидії корупції» та його складових форм, в дисертації, на
нашу думку, не міститься. Отже, з цього положення наукової новизни,
напрошується висновок, про поглинання терміна «запобігання» іншим «протидія».
Отже здобувану при прилюдному захисті слід уточнити власну позицію
щодо співвідношення термінів «запобігання» та «протидія».
2.
Не зовсім можна погодитися з думкою дисертанта, що «на
сьогоднішній день найбільш перспективними в Україні способами усунення
можливостей для вчинення корупційних діянь є: забезпечення антикорупційної
якості чинного законодавства» (с. 279 дисертації). Коли ми говоримо про
способи усунення можливостей для вчинення корупційних діянь, то повинні
розуміти, що чинне законодавство в принципі не повинно містити будь-яких
«корупційних» норм.
З одного боку, автор справедливо зазначає, що є підстави включити до
кримінологічного наукового обігу термін «антикорупційна якість закону» (хоча
не можна казати, що ця пропозиція є абсолютно новою для кримінологічної
науки).
З іншого боку, він пропонує «першочерговим засобом перевірки закону
(проекту закону) на його відповідність вимогам антикорупційної якості»
визнати антикорупційну експертизу нормативних актів (с. 284 дисертації). На
нашу думку, відбувається підміна понять. Слід говорити про антикорупційну
експертизу саме проектів нормативних актів, а не вже юридично чинних
документів. Навіть здобувач, обґрунтовуючи власну позицію, посилається на
думку В.Л. Ортинського, що «впровадження практики антикорупційної
експертизи законопроектів належить до дієвих механізмів протидії корупції,
розроблення, реалізація та вдосконалення яких є невід’ємною умовою
досягнення цілей реформування в Україні у контексті адаптації національного
законодавства до вимог Європейського Союзу»1.
Тому автору слід бути уважним при викладені відповідних пропозиції та
не підміняти поняття.
1 Ортинський В. Л. Правові питання організації проведення антикорупційної експертизи нормативноправових актів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2015.
№ 813. С. 67. ІЖЬ: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpum_2015_813_13 (дата звернення: 05.07.2017).
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3. Автор справедливо зазначає, що «одним із варіантів розв’язання
проблеми
нормативного
розуміння
корупційного
кримінального
правопорушення може бути передбачення у розділі XVII Особливої частини КК
«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов ’язаної з
наданням публічних послуг» визначення поняття «корупційне кримінальне
правопорушення» із зазначенням його сутнісних ознак, а також наведення
переліку корупційних кримінальних правопорушень, що передбачені цим та
іншими розділами КК» (с. 128 дисертації). Аргументи на користь цієї позиції
здобувай також у викладає у роботі. Однак потім робить протилежний
висновок: «перевагу треба надати іншому варіанту розв ’язання цієї проблеми,
який полягає у тому, щоби повністю відмовитися від законодавчого визначення
поняття «корупційні кримінальні правопорушення» та їхнього переліку» (с. 129
дисертації). Для доведення такого висновку він зазначає, що «юридична
обґрунтованість існуючого законодавчого визначення переліку (поняття)
корупційних кримінальних правопорушень є сумнівною як з погляду загальних
принципів кримінального закону, так і з позиції ієрархії соціальних цінностей,
які охороняються кримінальним законом» (с. 129 дисертації). Така
аргументація є доволі спірною, оскільки проблему правильної класифікації
корупційних кримінальних правопорушень (про це зазначає й сам здобувач),
запропоновано вирішити не через удосконалення, а шляхом її виключення
(немає класифікації - немає проблеми). Отже потребує пояснення на захисті,
чому автор відмовляється від більш аргументованої позиції й пропонує інший,
на нашу думку, більш дискусійний варіант.
4. Є дискусійною позиція автора щодо виділення конституційно-правової
відповідальності за корупційні діяння. Так на с. 16 дисертації здобувач
пропонує доповнити Закон України «Про запобігання корупції» конституційноправовою відповідальністю, яка настає за вчинення корупційного
правопорушення. Автор справедливо зазначає, що чинне антикорупційне
законодавство не містить посилань на вказаний вид корупційних діянь та
«конституційно-правова відповідальність, зазвичай, не є самостійним видом
юридичної відповідальності за корупційні діяння та «супроводжується»
головним чином кримінально-правовими чи адміністративно-правовими
санкціями» (с. 145 дисертації).
Указане положення не завадило дисертанту визначити такі ознаки
конституційного корупційного правопорушення: «по-перше, діяння повинні
містити ознаки корупції; по-друге, вчинятись специфічним суб’єктом; по-третє,
за їх вчинення нормами Конституції передбачено конституційно-правові
санкції» (с. 145 дисертації).
Запропоновані ознаки, вважаємо, не завжди дозволяють чітко
ідентифікувати конституційно-правову відповідальність за корупційні діяння.
По-перше, діяння, яке містить ознаки корупції може відноситися до будь-яких
правопорушень (кримінальних, цивільних, адміністративних, дисциплінарних)
та тягнути відповідальність згідно характеру протиправної поведінки. По-друге,
виділення специфічного суб’єкта також не дозволяє визначити самостійність
конституційно-правової відповідальності. Оскільки виділення автором
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фізичних осіб - суб’єктів конституційних корупційних правопорушень, на
нашу думку, не є чимось особливим, що відрізняє від суб’єктів кримінальних,
цивільних чи адміністративних правопорушень. По-третє, ті санкції, які
зазначені на с. 146-147 дисертації1 не є тільки конституційно-правовими, а й
кримінальними, адміністративними та дисциплінарними. На нашу думку, ці
санкції, головним чином декларуються в Конституції України, але їх зміст та
порядок реалізації викладений в інших нормативно-правових актах, які
обумовлюють вид юридичної відповідальності.
5.
Потребує належного обґрунтування щодо практичної доцільності
класифікація
отримувачів
неправомірної вигоди
(хабарників),
яка
запропонована здобувачем: «ситуативний» корупціонер, «тимчасовий»
корупціонер, «серійний» (злісний, системний) корупціонер (с. 380 дисертації).
На с. 12 дисертації автор в науковій новизні роботи пише: «зважаючи на
важливість дослідження особливостей внутрішньої мотивації осіб, які
потенційно схильні (мають сформовану психологічну установку) до вчинення
корупційних діянь, з кримінологічною метою пропонується виділяти таку
категорію осіб як «потенційний корупціонер». Чи це є достатньою
аргументацією для наукового дослідження? На нашу думку - ні. До речі,
ґрунтованих пояснень такої позиції здобувана в дисертації ми не знаходимо.
Отже це питання потребує подальшого вивчення та обґрунтування під час
прилюдного захисту.
Вказані рекомендації, сподіваємося, стануть предметом подальших
наукових розвідок здобувана.
Незважаючи на це, дисертація теоретичні та прикладні проблеми
запобігання та протидії корупції в Україні написана на достатньому науковому
рівні, з широким використанням загальної та спеціальної літератури, та має
наукову теоретичну і практичну значимість.
Висновки:
1.
Дисертація Трепака Віктора Миколайовича «Теоретико-прикладні
проблеми запобігання та протидії корупції в Україні», є самостійною
оригінальною кваліфікованою науковою працею, яка містить науково
обґрунтовані положення, що розв’язують проблему розробки концептуальних
засад створення комплексної моделі кримінологічної та кримінально-правової
протидії корупції в Україні, реалістичною метою якої є мінімізація корупції до
соціально допустимого рівня.

1 Порушення народним депутатом вимог щодо несумісності депутатського мандата; вчинення злочину
(набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього) - мають наслідком припинення повноважень
народного депутата (ст. 81 Конституції України); вчинення Президентом України державної зради або іншого
злочину - має наслідком усунення з поста в порядку імпічменту (ст. 111 Конституції України); порушення
суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження
майна; вчинення злочину (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним
злочину) - санкцією є звільнення з посади (ст. 126 Конституції України); порушення суддею Конституційного
суду України вимог щодо несумісності або вчинення ним злочину (набрання законної сили обвинувальним
вироком щодо нього за вчинення ним злочину) (ст. 149-1 Конституції України) - санкцією є припинення
повноважень або звільнення з посади.
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2. Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.08 «Кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право», пунктам 9, 10, 12, 13
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (з відповідними змінами від
19.08.2015 № 656, 30.12.2015 № 1159, 27.07.2016 № 567, 20.11.2019 №943), а
також Вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом МОН
України від 12 січня 2017 року № 40.
3. Дисертант - Трепак Віктор Миколайович «Теоретико-прикладні
проблеми запобігання та протидії корупції в Україні», на основі прилюдного
захисту - заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних
наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право».

О ф іційний опонент:
П роф есор кафедри кримінального права
Н аціональної академ ії внутріш ніх справ,
доктор ю ридичних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПрН України,
заслуж ений діяч науки і техніки України

В.І. Шакун
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