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Актуальність теми, обраної для дисертаційного дослідження. Доволі 

довго в доктрині роль кримінально-правової політики пов’язувалася 

переважно з напрямами динаміки кримінального права, звідси, фактично, її 

функції ототожнювалися з тими функціями, котрі вкладалися в зміст 

кримінальної відповідальності. В залежності від ідеологем наповнення 

кримінального права на кримінально-правову політику в різні часи 

покладалися, фактично, задачі, які законодавець вкладав в кримінальне право. 

Внаслідок несамостійності сприйняття кримінально-правової політики 

на рівні доктрини та відсутності її вираженої ролі у політиці держави вона, 

навіть в уяві науковців, спостерігалася через кримінальне право, виступала 

нібито його відбитком через соціальні реакції чи зміни на дію кримінального 

права.   

Підходи до визнання самостійної ролі національної та міжнародної 

кримінально-правової політики в загальній політичній палітрі почали 

розвиватися з ХХ сторіччя, а в ХХІ низка досліджень зарубіжних вчених та 

школи П.Л.Фріса в Україні продемонструвала нове бачення кримінально-
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правової політики як самостійного елемента політки держави, який виступає 

регулювальником розвитку кримінального права і динаміки його інститутів. 

Американський фантаст Кліфорд Саймак назвав політику 

«балансуванням на вістрі насильства, яке в усі часи переплітається з 

насильством». На моє переконання, кримінально-правова політика апогей 

«політик» в цьому сенсі: вона має убезпечувати суспільство від зла «руками» 

кримінального права. Але і дію кримінального права через кримінальну 

відповідальність, яку «ненасильницькою» називати просто нечесно, 

спрямовує так само кримінально-правова політика. Тож сьогодні, фактично, 

кримінально-правова політика в світі є явищем, яке уособлює політичну волю 

на протидію тому, що визнається злом (за волевиявленням законодавця) 

шляхом застосування примусових (читаємо – насильницьких) дій, щодо яких 

в встановлений статус «покарання». 

Отже, за таких умов картина кримінально-правової політики повною 

мірою змінюється, вона виділяється з загального масиву державних 

механізмів протидії «кримінального» в самостійну сферу рішень та дій через 

кримінальне право та інші механізми соціального впливу. Її функціонал стає 

самостійним і хіба не  важливішим за ті правові приписи, які вона спрямовує 

– вже самі дії приписів глобально спрямовуються на закладений у 

реалізованих функціях кримінально-правової політики потенціал. 

Відзначені обставини саме і обумовлюють важливість для науки і 

актуальність дослідження проблематики, якій присвятив свою докторську 

дисертацію «Функції кримінально-правової політики» І. В. Козич. 

Особливо слід відзначити значущість і запит на дослідження такої 

тематики, котра розкриває розуміння провідної ролі кримінально-правової 

політики з урахуванням триваючої роботи Групи розвитку кримінального 

права з розробки проекту нового Кримінального кодексу, що, по суті, і є 

прикладом реалізації в державі кримінально-правової політики. Актуальність 

теми повною мірою обґрунтована в дисертації та відображена в авторефераті. 
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Обрана тема 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 І.В.Козича «Функції 

кримінально-правової політики» визначається тим, що всі ці аспекти є 

переконливими, ґрунтуються на вивірених доказах та підтверджуються 

емпіричними фактами. 

Належна обґрунтованість та достовірність отриманих результатів, 

висновків і пропозицій забезпечена широкою джерельною базою проведеного 

дослідження, опрацюванням значної кількості емпіричних матеріалів, 

використанням різноманітних методичних прийомів аналізу поставлених 

проблем, достатньою апробацією отриманих результатів. 

Приваблює те, що дисертант використовує великий обсяг методів 

наукового дослідження. Очевидно глибинна теоретична праця від цього дуже 

виграє. Слід відмітити значну роль, яку І. В. Козич приділяє використанню 

системно-структурного методу, який, очевидно, необхідний при дослідженні 

теми функцій кримінально-правової політики як частини цілого, і, водночас, 

джерелом розвитку кримінального права.  

Емпіричну базу дослідження становлять досліджені вітчизняні 

законопроекти, рішення судів України, а також рішення ЄСПЛ. Використані 

в дослідженні соціологічні дані та результати опитувань. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації забезпечена широкою джерельною базою 

проведеного дослідження, 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. 
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Новизна положень, які виносяться на захист. Положення та 

висновки, заявлені дисертантом як нові є важливими для теорії та практики; 

вони носять теоретико- прикладний характер: незважаючи на теоретичне 

прямування дослідження, практика застосування висновків та новел можуть 

поширюватися на законотворчу та державно-політичну практики не менше, 

ніж на наукові подальші наробки.  

Виділені поняття функцій кримінально-правової політики, вони 

згруповані в залежності від їх спрямування та призначення як формуючі, 

реалізаційні та сервісні функції,  виділений метод методу кримінально-

політичної ідентифікації (як окремий метод політики); наведена класифікація  

суб’єктів та учасників кримінально-правової політики; описане 

співвідношення функцій кримінально-правової політики з її цілями та 

завданнями, принципами та інше. Знайшли подальшого розвитку низка 

раніших початкових ідей, зокрема, стосовно методу прогнозування та його 

ролі у функціоналі кримінально-правової політики і т.д.  

Серед наукових ідей, які найбільше привернули увагу рецензента і на 

розробку яких хотілось би привернути увагу є низка наведених нижче 

положень. 

- в роботі було проаналізовано співвідношення функцій 

кримінально-правової політики з її цілями та завданнями, на основі чого 

встановлено, що функції прямо пов’язані з виконанням конкретних завдань і 

опосередковано (через завдання) – з цілями кримінально-правової політики, 

які мають по відношенню до функцій більш глобальний характер» (стор. 11 

дисертації, стор. 5 автореферату), що дає можливість оцінювати функції 

кримінально-правової політики як дієвий стрижневий механізм, яким 

політика діє, реалізуючи ідеологеми – «завдання» та «цілі», які без 

функціонального наповнення не можуть бути реалізовані; 
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- класифікація функцій за призначенням: а) формуючі функції; б) 

реалізаційні функції; в) сервісні функції, а також їхнє визначення та зв’язок з 

рештою елементів кримінально-правової політики;  

- при співвідношення функцій та принципів кримінально-правової 

політики здійснено диференціацію принципів на галузеві, які формалізуються 

у принципах кримінального права, та функціональні, які виступають 

основними началами в процесі реалізації функцій кримінально-правової 

політики. 

Ці та інші новели дослідження І.В.Козича є вагомим внеском в 

подальший розвиток вчення про кримінально-правову політику та науку 

кримінального права в цілому, за розробку яких дисертація заслуговує 

присудження її автору наукового ступеня доктора наук. 

Повнота викладу положень дисертації в роботах, опублікованих 

автором. Матеріали дисертаційного дослідження всебічно і повно викладені 

в опублікованих працях дисертанта. Кількість публікацій відповідає 

необхідним для докторських дисертацій вимогам. Дисертант є автором 

монографії, в якій викладені позиції дисертації. 

В публікаціях відображені матеріали всіх розділів дослідження. 

Автореферат дисертації ідентичний за змістом основним положенням 

дисертації. 

В цілому, праці І. В. Козича з теми дисертаційного дослідження доволі 

відомі в державі, демонструють доволі високий рівень наукометричних 

показників, а окремі є доволі дискусійними.   

Важливість одержаних автором дисертації результатів для 

юридичної науки, правозастосовної та правотворчої практики та 

рекомендації щодо їхнього використання. 

Хоча вказані аспекти значущості праці вже визначені в дисертації та 

авторефераті, необхідно виділити ще низку аргументів стосовно важливості 

його дослідження.  
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- у правотворчій діяльності - на всіх етапах динаміки кримінального 

права, які обумовлюються впливом дієвих функцій кримінально-правової 

політики;   

- у правозастосовній практиці – для налагодження функціональних 

взаємозв’язків у ході реалізації кримінально-правової політики в діяльності її 

суб’єктів та учасників; 

- у науково-дослідній роботі - для подальших наукових досліджень 

кримінально-правової політики та кримінального права при оцінках  впливу 

кримінально-правової політики як на політику в сфері боротьби зі 

злочинністю, так і на кримінальне право та суміжні галузі; 

- у навчальному процесі - під час викладання та вивчення курсів 

«Кримінальне право» та «Кримінально-правова політика», «Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю». 

Практикою застосування результатів дослідження може мати місце 

Позитивна оцінка рецензованої роботи в цілому та її окремих аспектів не 

виключає необхідності звернути увагу на низку зауважень та пропозицій, 

поставити запитання, які повинні стати предметом дискусії в ході захисту 

дисертації. 

1. Насамперед, нагальним є питання співвідношення визначення 

функцій кримінально-правової політики та її ефективності.  

Можу зауважити, що функціонал кримінально-правової політики 

автором хоча і описується як передумова ефективності, але, переважно, через 

«ефективну реалізацію функцій кримінально-правової політики» (стор. 35, 40, 

«ефективне функціонування протидії злочинності» (стор. 103), «ефективне 

функціонування кримінально-правової політики» (стор. 57, 120, 130, 149 і 

т.д.). Водночас, здобувач вказує і на «питання взаємодії кримінально-правової 

політики із суспільством, проблеми соціальної обумовленості та соціальної 

ефективності функцій кримінально-правової політики» (стор. 41).  



7 
 

У висновках , знову ж, автор робить акцент на значущості методології 

досліджень ефективності реалізації політики (стор. 368 дисертації, стор. 17).   

Водночас, у тексті роботи міститься характеристика ефективності саме 

кримінально-правової політики такого змісту: «якщо рішення й дії в сфері 

кримінально-правової протидії злочинності відповідають вимогам та 

очікуванням суспільства, то підтримка політичної системи посилюється» 

(стор. 195), але знову ж ефективність такої політики «визначається за 

результатами її функціонування, прямо залежить від чіткого розуміння її 

функцій» (стор. 198). Крім того, «поєднання якісного законодавства й 

однакового застосування норми всіма суб’єктами та учасниками свідчить 

про ефективність кримінально-правової політики» (стор. 207) (курсив мій, 

Н.С.). 

Отже, з одного боку, в тексті автор наближається до визначення 

ефективності кримінально-правової політики, яка має чіткий функціонал, але 

все ж таки описує ефективність через реалізацію політики.  

Хотілось би під час захисту почути чітке розуміння автора щодо 

можливості оцінки функціональної ефективності кримінально-правової 

політики не через її реалізацію, а через її власну ефективність. Вірогідно, тут 

можна навести приклади? Але залишу такий пошук свободі думки дисертанта. 

2.  На с. 227 дисертації наведена умовна схема впливу функцій 

кримінального права на елементи кримінально-правової політики  

 

Криміналь
не право

Охоронна 
функція

Порушення 
об'єкта 

кримінально-
правової 
охорони 

(вчинення 
злочину

Регулятивна 
функція Правосуддя
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З огляду на неї виникає низка питань: 

2.1. Чи можуть / і чи повинні? І, якщо – так, то за яких умов?/ збігатися 

функції кримінально-правової політики та кримінального права? 

2.2. Чому в цій схемі кримінальне право не охоплює весь описаний 

етап? 

2.3. Де в цій схемі починається, і де закінчується сфера впливу 

кримінально-правової політики? 

3. Одним з найцікавіших моментів в роботі є опис так званих 

формуючих функцій, серед яких міститься «функція формування запиту» (з 

230 стор. дисертації). І, звичайно, свій початок вона бере від «точки відліку» 

кожної одиничної проблеми, що «входить» у циклічну кримінально-правову 

політику» (там же, стор. 231) . Далі настає формулювання запиту або 

усвідомлення (формулювання) проблеми, також описане схемою на тій же 

сторінці, до якої послідовно входять визнання, визначення, усвідомлення, 

структурування, формулювання. 

3.1. Очевидно, тут необхідні уточнення: що саме автор вкладає в ці 

поняття? І ким саме така функція в цілому та всі її етапи повинні 

реалізовуватися?  

3.2. Як, до речі, (стор. 233) функції формулювання запиту (її зовнішнє 

вираження) має законодавче закріплення? В чому воно виражається зараз? В 

чому має виражатися в ідеалі? 

 4. Тлумачувальна функція (одна з сервісних функцій, зі стор. 293) 

кримінально-правової політики описується  через тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність. А чи це – коректно? Чи не варто говорити про 

те, що це поняття значно ширше, ніж тлумачення кримінально-правової 

норми через офіційне та неофіційне? Адже така функція кримінально-

правової політики ширша за дію кримінального права: вона, як і кримінально-

правова політика в цілому спрямована на сплив на суспільство – отже і 

тлумачення того, що відбувається, має бути ширшим. Ключове питання: чи 
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помилково буде сподіватися, що в арсеналі кримінально-правової політики 

має бути і медіадискурс? Буду дуже вдячна за аргументацію як згоди, так і 

спростування такої пропозиції. 

5. Стосовно цитування Н. А. Савінової відносно комунікації (стор. 308), 

хотіла б зауважити, що термін «кримінально-правове поводження» при 

цитуванні «загубив» моє посилання на ідею – В. О. Тулякова. Але ж, стосовно 

кримінально-правової комунікації в ключі реалізації виникає також декілька 

запитань: 

5.1. Чи погоджується автор з тим, що кримінально-правова комунікація 

саме і реалізує ту функцію, яка в дисертації визначається як інформаційно-

комунікаційна? 

5.1. Чому назва цієї функції так перевантажена? Чи не варто було б 

просто визначити її як комунікаційну чи комунікативну (інформація є 

складовою комунікації), тим більше, в наступному автор посилається на 

О.М.Балинську (стор. 309), яка також говорить про саме комунікаційну 

функцію права. Напевно, це буде краще обґрунтувати з посиланням на 

розділ 5 дослідження, адже там містяться окремі елементи, які частково 

демонструють такий підхід автора, але, на мій погляд, він вимагає додаткової 

аргументації.  

6. Доцільною була б деталізація ідеї платформ та площин кримінально-

правової політики, які пронизують дослідження. Зрозуміло, що це специфічні 

точки опору, які автор приймав за моменти відліку, але, не виключено, що 

вказана термінологія може бути доволі важливою при подальших 

дослідженнях саме кримінально-правової політики. 

Очевидно, що майже всі висловлені зауваження мають переважно 

дискусійний характер та не можуть негативно вплинути на загальну схвальну 

оцінку дослідження, здійсненого І. В. Козичем, і, скоріше, підкреслюють 

інтерес до неї. 




