судового рішення», поданого на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 «Право» щодо її рекомендації для попереднього розгляду та
захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Тема дисертації затверджена
Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
протокол № 3 від 23 лютого 2017 р.
Слухали:
Доповідь здобувачки ступеня доктора філософії Чорної О.С. по дисертації
на тему «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення», що
подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».
Виступаючи, доповідачка передусім обґрунтувала актуальність теми свого
дослідження та визначила його мету.
Про актуальність теми дисертації вона зазначила таке.
Відповідно до положень Конституції України одним із основних
принципів судочинства проголошується обов’язковість судових рішень. На
цьому принципі, зокрема, ґрунтується і Закон України «Про судоустрій і статус
суддів», у ч. 2
ст. 13 якого закріплено, що судові рішення, які набрали
законної сили, є обов’язковими до виконання всіма юридичними та фізичними
особами на всій території України. Обов’язковість і безумовність виконання
вироків та ухвал суду закріплено і ч. 2 ст. 21 КПК України. Міжнародноправові стандарти правосуддя теж не оминають це питання. Так, ЄСПЛ з
посиланням на свої численні прецеденти підкреслив, що невиконання судового
рішення означає незавершеність судової процедури. За логікою міркувань
ЄСПЛ зазначена процедура завершується не проголошенням вироку, рішення,
ухвали чи постанови, а їх виконанням. Проте в Україні виконується приблизно
лише третина рішень судів. За іншими даними – ще менше. Фактичне
невиконання судового рішення або заклики до цього демонструють зневагу
щодо судової влади, підривають її авторитет, при цьому проявляється низька
правова культура та кримінальне свавілля особи, яка допускає таку поведінку.
Не останнє місце в охороні суспільних відносин, які складаються у сфері
виконання судових рішень, посідають норми кримінального права.
Кримінально-правове регулювання цих відносин свідчить про те важливе
значення, яке має протидія належному виконанню судових рішень. Отже,
науковий підхід, присвячений висвітленню та розв’язанню кримінальноправових питань забезпечення порядку виконання судових рішень в Україні,
безсумнівно, належить до актуальних як в теоретичному, так і в прикладному
аспектах.
Водночас є підстави зауважити, що значна кількість спеціальних
досліджень кримінально-правових проблем відповідальності за невиконання
судового рішення поки що не трансформувалася у якість. Підтвердженням цієї
тези є низка питань, які не зазнали глибокого пізнання у попередніх
дисертаційних працях і вирішення яких ще є далеким від завершення. До таких
актуальних питань кримінальної відповідальності за невиконання судового
рішення, які слід визнати недослідженими або такими, що фрагментарно
вивчені, але не набули свого остаточного вирішення, належать, зокрема:
використання новітніх наукових підходів під час висвітлення обставин
соціальної зумовленості кримінально-правових норм, які передбачають

відповідальність за невиконання судового рішення; питання коректності
методології порівняльних досліджень у сфері кримінального права взагалі і
відповідальності за невиконання судового рішення зокрема; проблема
узгодженості наукових поглядів щодо об’єкта злочину, передбаченого ст. 382
КК України, теоретичним засадам класифікації об’єктів злочинів; питання
змісту і співвідношення різних форм прояву злочинного діяння
(«невиконання», «неналежне виконання», «надмірно тривале виконання»,
«відмова від виконання», «ухилення від виконання» тощо) як ознаки
об’єктивної сторони складу злочину «невиконання судового рішення»;
проблема узгодженості наукових поглядів щодо тлумачення змісту ознак
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 382 КК України, оскільки під час аналізу
ознак суб’єкта невиконання судового рішення потребують врахування різні
форми об’єктивної сторони складу цього злочину; проблема юридичної
визначеності змісту диспозиції кримінально-правової норми, передбаченої ч. 4
ст. 382 КК України, оскільки поняття «невиконання рішення ЄСПЛ» не
охоплює всі можливі варіанти злочинної поведінки суб’єкта цього злочину;
проблеми застосування ефективних покарань, а також інших заходів
кримінально-правового характеру в ситуаціях позитивної посткримінальної
поведінки суб’єкта злочину.
Таким чином, попри чисельні дослідження, залишається необхідність
висвітлення і розв’язання зазначених питань і проблем, що є важливим науковим
завданням для сучасного кримінального права.
Додатковим підтвердженням актуальності вивчення кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення є значна увага, яка була
приділена останнім часом цьому питанню наукою кримінального права. Так, в
Україні лише протягом 2012–2019 рр. захищено шість дисертацій, присвячених
кримінально-правовим проблемам невиконання судового рішення, і одна,
предметом дослідження якої був кримінологічний аспект цієї тематики.
Тому метою дослідження є поглиблення і систематизація наукових знань у
сфері кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з виконанням
судових рішень, а також подальший пошук шляхів розв’язання проблем
кримінальної відповідальності за такі діяння.
Було також озвучено завдання, об’єкт і предмет пропонованого до уваги
дослідження, визначено загальну структуру роботи і методи, що були
використані у процесі дослідження. У стислій формі зазначено про результати
апробації основних положень та рекомендацій по дисертації, сформульовано
основні положення її наукової новизни та висновки, до яких дійшла
дисертантка у процесі проведеного дослідження.
Після закінчення доповіді до Чорної О.С. учасниками фахового семінару
були поставлені такі запитання.
Проф., д.ю.н. Костенко Олександр Миколайович: Олено Сергіївно,
поясніть, будь ласка, в чому Ви вбачаєте Ваш основний внесок у розроблювану
проблематику.
Відповідь: Насамперед дякую за запитання та хотіла би зазначити
наступне. За результатами проведеного дослідження мною на підставі вивчення
проявів суспільно небезпечної поведінки суб’єкта невиконання судового

рішення встановлено неповноту кримінально-правової заборони, що змусило
здійснити ревізію відповідних кримінально-правових норм шляхом уточнення
ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України.
Обґрунтовано наукову позицію, згідно з якою ключові поняття
об’єктивної сторони складу невиконання судового рішення поділено на родові
(«невиконання» і «неналежне виконання») та видові. Родове поняття
«невиконання» об’єднує такі видові поняття, як: 1) відмова виконати судове
рішення; 2) ухилення від виконання, не пов’язане з прямою відмовою. Ці
форми злочинної поведінки аналізуються з позиції de lege lata. Інше родове
поняття – «неналежне виконання» охоплює також два видові поняття:
1) часткове виконання судового рішення; 2) надмірно тривале виконання
судового рішення. Останні пропонуються в аспекті de lege ferenda, оскільки
диспозиція ч. 1 ст. 382 КК України не передбачає ознак неналежного та
надмірно тривалого виконання судового рішення. Зазначені ознаки описано як
результат теоретичного моделювання, як мислимі форми поведінки у цій сфері,
що ґрунтується на практиці ЄСПЛ і вітчизняній судовій практиці.
Сформульовано наукові дефініції видових понять «відмова виконати судове
рішення», «ухилення від виконання судового рішення», «часткове виконання
судового рішення», «надмірно тривале виконання судового рішення», що
сприятиме більш точному їх тлумаченню під час правозастосування.
К.ю.н. Сірий Микола Іванович: У своєму дослідженні Ви зазначаєте,
що у складі злочину, передбаченого ст. 382 КК України, обов’язковою ознакою
є потерпілий. Поясніть, чим обґрунтована така позиція.
Відповідь: Відповідаючи на Ваше питання, хочу звернути увагу, що
судове провадження, незалежно від його юрисдикції, завжди здійснюється в
інтересах певних осіб – фізичних чи юридичних, або в інтересах держави чи
органів місцевого самоврядування. Невиконання судового рішення означає
незавершеність судової процедури, що дає підстави стверджувати про
заподіяння шкоди інтересам певного потерпілого. Вивчення матеріалів
кримінальних проваджень за ст. 382 КК України, наукових джерел та
застосування логічних прийомів теорії пізнання дають підстави для висновку:
потерпілий у більшості випадків є обов’язковою ознакою складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК України. Отже, насправді потерпілий є
факультативною ознакою складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України.
К.ю.н. Сірий Микола Іванович: Зазначте, яка Ваша позиція щодо
визначення предмета злочину «невиконання судового рішення».
Відповідь: У науці можна спостерігати формування принаймні двох
підходів щодо тлумачення змісту предмета злочину, передбаченого ст. 382 КК
України. Представники одного підходу, який можна умовно назвати
«широким», вважають, що будь-який судовий акт (вирок, рішення, ухвала,
постанова, судовий наказ як різновид рішення, окрема ухвала тощо) може бути
предметом аналізованого злочину. Прихильники іншого, «вузького» підходу до
розуміння змісту предмета цього злочину, вважають, що криміноутворюючою
ознакою постає невиконання (або перешкоджання виконанню) лише такого
судового акта, яким справа вирішується по суті.
Я підтримую перший підхід, виходячи з наступного. Існує низка судових
рішень, якими справа не вирішується по суті, але ці рішення є важливими

передумовами для одержання доказів, застосування запобіжних заходів,
виконання інших юридично значущих дій, від чого залежить доля справи.
Виключення їх зі змісту предмета відповідного злочину створить перепони для
відправлення правосуддя. Більше того, йдеться зокрема про відсутність
реагування службової особи щодо судового рішення, ухваленого з приводу
правовідносин, які виникають ще за межами майбутнього провадження у
справі. Згідно з таким судовим актом справа не вирішується по суті, оскільки її
взагалі не існує.
Обмежуся лише таким прикладом. Порушуючи закон, слідчий умисно не
вніс до ЄРДР відомості про вчинений злочин, а згодом написав заявнику
(потерпілому від злочину) листа, в якому стверджував про відсутність ознак
складу злочину в діяннях певної особи. Відповідно до судового рішення на
слідчого було покладено обов’язок вчинити зазначену дію, а він знову цього не
зробив. Наразі така практика – доволі поширена. Є всі підстави кваліфікувати
подібні дії слідчого (тобто вчинені службовою особою, яка займає
відповідальне становище) за ч. 3 ст. 382 КК України. Предметом злочину і буде
відповідна ухвала слідчого судді, яка, повторюю, не вирішує справу по суті,
оскільки такої немає.
Д.ю.н., проф. Пархоменко Наталія Миколаївна: У кримінальному
законодавстві усталеним є термінологічний зворот «призначення покарання».
Натомість у назві першого підрозділу третього розділу використовується
поняття «застосування покарання». Чому Ви надаєте перевагу останньому
поняттю попри усталене для кримінального законодавства поняття
«призначення покарання»?
Відповідь: Насамперед дякую за запитання. Дійсно, у кримінальному
законодавстві використовується термін «призначення покарання». Водночас у
науковій літературі термінологічні звороти «призначення покарання» і
«застосування
покарання»
використовуються
як
рівнозначні.
Це
спостерігається, наприклад, у працях таких науковців, як Музика А. А., Горох
О. П., Денисова Т. А., Філей Ю. В., Антипов В. В., Антипов В. І., Трубников В.
М., Шинкарьов Ю. В., Вартилецька І. А.
На мою думку, слово «призначення», маючи три основних значення за
тлумачним словником, одне з яких пов’язане з роллю, завданням чогось, більше
тяжіє до функціональної характеристики покарання, його мети. Тоді як слово
«застосування» – як дія за значенням «застосовувати» (тобто використовувати
що-небудь, запроваджувати у вжиток, пристосовувати до чого-небудь) має таку
конотацію, що пов’язана з індивідуалізацією цього заходу впливу з
урахуванням особливостей ситуації, особи тощо.
Погоджуюся з тим, що аналізований аспект нашої праці дещо не
узгоджений з термінологією КК України. Водночас, з урахуванням
викладеного, вважаємо за доцільне внести відповідні корективи до цього
Кодексу, тобто замінити термін «призначення» на термін «застосування».
Д.ю.н., проф. Кваша Оксана Олександрівна: У своєму дослідженні Ви
зазначаєте, що розкрили зміст поняття «невиконання рішення ЄСПЛ». Як Вами
удосконалено конструкцію диспозицій і санкцій відповідних кримінальноправових норм?
Відповідь: Дякую за запитання.

Зміст об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК
України, перебуває у прямій залежності від правового змісту відповідного виду
рішення ЄСПЛ. На цій підставі був сформульований теоретичний висновок про
такий взаємозв’язок ознак об’єкта (зокрема – предмета злочину), а також
об’єктивної сторони складу цього злочину, ігнорування якого (взаємозв’язку)
може призвести до помилкової кваліфікації поведінки суб’єкта. Розуміння
форм невиконання рішення ЄСПЛ потребує, по-перше, субсидіарного
тлумачення за допомогою положень Закону України, Закону України «Про
виконавче провадження», інших нормативно-правових актів; по-друге,
застосування методу логічного заперечення (інверсії) форм виконання рішення
ЄСПЛ.
Необхідно враховувати, що всі три різновиди невиконання рішення
ЄСПЛ, а саме: 1) невиплата стягувачеві відшкодування; 2) невжиття
додаткових заходів індивідуального характеру та 3) невжиття заходів
загального характеру – можуть характеризуватися такими різновидами
злочинної поведінки, як повне невиконання (власне невиконання).
Тому часткове невиконання (неналежне виконання) та надмірно тривале
виконання пропоную передбачити як різновиди поведінки у диспозиції
кримінально-правової норми, що міститиме (у нашій редакції) ч. 5 ст. 382 КК
України; тлумачення відповідних форм поведінки викладено мною у п. 2
примітки цієї статті.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було
озвучено висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора,
члена-кореспондента Національної академії правових наук України Музики
А.А. з оцінкою роботи здобувачки у процесі підготовки дисертації та
виконання нею індивідуального плану наукової роботи та індивідуального
навчального плану.
Музика А.А. відзначив таке.
Чорна Олена Сергіївна народилася 11 вересня 1992 р. в місті Одесі. Першу
вищу освіту здобула на економіко-правовому факультеті
Одеського
державного університету імені І.І. Мечнікова за спеціальністю «Правознавство»
(2009 – 2013 рр.). Має диплом бакалавра з відзнакою. Потім вона продовжила
навчання в Національній академії прокуратури України за спеціальністю
«Правознавство» (2013 – 2015 рр.), отримала диплом магістра з відзнакою.
Упродовж 2017 – 2020 рр. навчалася в Національній академії державного
управління при Президентові України за спеціальністю «публічне управління»,
яку закінчила у 2020 р.; також отримала диплом магістра з відзнакою. З 2015 р.
по 2017 р. працювала прокурором місцевої прокуратури міста Києва.
Здійснювала нагляд за додержанням законів під час проведення досудового
розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням,
підтримувала державне обвинувачення у суді. З 2017 р. до цього часу – адвокат,
займається приватною практикою.
Юридичну практику Олена Сергіївна поєднує із науковою діяльністю. Від
жовтня 2016 р. по теперішній час є аспіранткою відділу проблем кримінального
права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України. Вільно володіє англійською мовою.

Тему дисертації «Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення» Олена Сергіївна досліджує понад п’ять років. Під час написання
дисертації вона добросовісно досліджувала проблеми кримінального права,
пов’язані з проблематикою свого дослідження. На мою думку, здобувачка
створила якісний науковий продукт, що буде корисним і для практиків, і для
науковців.
Варто також зазначити, що Олена Сергіївна повністю виконала не лише
індивідуальний план наукової роботи, а й індивідуальний навчальний план.
За своїми особистими якостями О. С. Чорна – чесна, порядна, ввічлива,
дисциплінована, тактовна; здатна коректно полемізувати і аргументовано
відстоювати свою позицію. Творчий і цілеспрямований спеціаліст, який прагне
до професійного зростання.
У кінцевому підсумку А.А. Музика констатував, що виконана Чорною О.С.
робота є завершеною науковою працею, у якій отримані нові науково
аргументовані результати. Дослідження Чорної О.С. відповідає вимогам,
встановленим чинним законодавством України у сфері вищої освіти, тому
рекомендується до захисту, а сама Чорна О.С. заслуговує на присудження
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «081 – Право».
Після цього слово було надано рецензентам наукової праці.
Доктор юридичних наук, професор Пархоменко Н.М. зауважила, що
необхідність застосування найсуворішого з видів юридичної відповідальності –
кримінальної – до осіб, які допускають невиконання або перешкоджають
виконанню судових рішень, зумовлюється тим, що лише належне виконання
судового рішення може означати завершення судової процедури. У
протилежному випадку весь судовий процес набуває ознак недієвості,
анемічності однієї із гілок судової влади. Це добре ілюструють статистичні
дані, згідно з якими в Україні сьогодні виконується лише третина судових
рішень. Така неповага до судової влади має суворо переслідуватися державою,
яка бажає вибудувати ефективний механізм судового захисту прав та інтересів
фізичних та юридичних осіб. Тому поза всяким сумнівом. проблематика
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, до якої
звернулася Олена Сергіївна Чорна, є актуальною.
Актуальність теми дисертаційної роботи О. С. Чорної може бути
підтверджена і значною увагою науки кримінального права до проблем
відповідальності за невиконання судового рішення. Дисертантка переконливо
довела, що кількість дисертацій, які останнім часом були присвячені
кримінально-правовим та кримінологічним проблемам відповідальності за
невиконання судового рішення, ще не трансформувалася у якість. У
рецензованій дисертаційній праці рельєфно окреслено ті питання, які лишилися
або взагалі не дослідженими у попередніх дисертаціях, або вивчені лише
фрагментарно, або належать до категорії спірних. Зазначене зумовлює
необхідність продовження наукових розвідок в позначених дисертанткою
напрямах, що і реалізовано О. С. Чорною у рецензованій науковій праці.
Відповідно до теми дисертаційної роботи авторкою грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження як кримінально-правові відносини, що
виникають у зв’язку із невиконанням судового рішення. У межах об’єкта

сформульовано предмет, що відповідає тематиці роботи та викладено
дисертанткою як: кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення. Враховуючи широкий спектр питань предмета дослідження,
дисертанткою окреслено коло завдань дисертації, які закладено в підґрунтя
архітектоніки роботи. Рецензент вважає за потрібне підкреслити логічну
послідовність поставлених авторкою завдань, що забезпечили повноту
розкриття тематики дослідження, а саме:
– критично осмислено стан теоретичної розробки проблем кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення (у всіх підрозділах праці);
– обґрунтовано соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення з огляду на новітні наукові дослідження у цій
сфері (підрозділ 1.1);
– пізнано зарубіжний досвід кримінально-правового регулювання
відносин, що забезпечують виконання судового рішення (підрозділ 1.2);
– встановлено кримінально-правовий зміст невиконання судового рішення,
що охоплює: проблеми об’єкта злочину, передбаченого ст. 382 КК України;
характеристику об’єктивної сторони невиконання судового рішення;
суб’єктивні ознаки аналізованого злочину; кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки невиконання судового рішення; склад умисного
невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини
(підрозділи 2.1 – 2.5 дослідження);
– з’ясовано стан конкуренції загальної та спеціальних кримінальноправових норм, а також пошук чинників розмежування суміжних норм
(підрозділ 2.6).
– проаналізовано санкції норм, передбачених ст. 382 КК України
(підрозділ 3.1);
– вивчено та узагальнено судову практику призначення покарання та
застосування інших заходів кримінально-правового характеру за невиконання
судового рішення (підрозділ 3.2);
– визначено оптимальні напрями подолання наявних недоліків у сфері
виконання судових рішень, у тому числі – формулювання пропозицій щодо
вдосконалення норм ст. 382 КК України (висновки дослідження).
Сумлінне виконання зазначених завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – дисертантка поглибила і систематизувала наукові знання у сфері
кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з виконанням судових
рішень, а також намітила шляхи розв’язання проблем кримінальної
відповідальності за такі діяння.
Належний ступінь наукової обґрунтованості та достовірності положень,
висновків і рекомендацій дослідження О. С. Чорної зумовлений успішним
використанням дисертанткою методологічного інструментарію юридичної
науки. Позитивне враження залишає визначена авторкою методологія
дослідження,
утворена
широким
колом
філософсько-світоглядних,
загальнонаукових та спеціальних методів і підходів наукового пізнання
правових явищ, які у підсумку дали змогу повно та об’єктивно розкрити низку
дослідницьких питань. Зазначене виявилося важливим чинником, який
дозволив дисертантці ґрунтовно та критично підійти до попередніх досліджень
у цій сфері, акцентувати на їхніх «білих плямах», показати недостатність

наукових розробок і наявних знань у сфері кримінальної відповідальності за
невиконання судових рішень.
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які утворені десятьма
підрозділами, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Вивчення змісту дисертації дає можливість дійти висновку, що
дисертанткою опрацьовано широке коло наукових праць із загальної теорії
держави і права, кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого
права, кримінального процесуального права, а також філософськометодологічна література, енциклопедичні та довідкові видання. Окрім цього,
проаналізовано норми чинного законодавства України, акти вітчизняної судової
практики та практики ЄСПЛ, опрацьовано широкий спектр матеріалів, які
розміщені на ресурсах офіційних електронних видань.
Все це дає можливість дійти висновку, що з теоретичної та практичної
точок зору тема дисертації розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних
узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності та ступеня
наукової розробки теми дослідження. В цілому ж наукова новизна
рецензованого дослідження полягає в тому, що в дисертації з інших позицій,
ніж у працях попередників, висвітлено кримінально-правову проблематику
відповідальності за невиконання судового рішення, а також сформовано нові
підходи і пропозиції, які заповнюють прогалини кримінально-правової
доктрини щодо тлумачення ознак складу цього злочину та дають змогу більш
ефективного застосування заходів кримінально-правового впливу щодо
суб’єктів цих злочинів.
Положення наукової новизни отриманих авторкою результатів зазнали
обґрунтованого поділу на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що
дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та
практичної точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються:
1) встановлення неповноти кримінально-правової заборони, що змусило
здійснити ревізію відповідних кримінально-правових норм шляхом уточнення
ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України;
2) формулювання наукової позиції, згідно з якою ключові поняття
об’єктивної сторони складу невиконання судового рішення поділено на родові
(«невиконання» і «неналежне виконання») та видові. Родове поняття
«невиконання» об’єднує такі видові поняття, як: 1) відмова виконати судове
рішення; 2) ухилення від виконання, не пов’язане з прямою відмовою. Ці
форми злочинної поведінки аналізуються з позиції de lege lata. Інше родове
поняття – «неналежне виконання» охоплює також два видові поняття:
1) часткове виконання судового рішення; 2) надмірно тривале виконання
судового рішення. Останні пропонуються в аспекті de lege ferenda, оскільки
диспозиція ч. 1 ст. 382 КК України не передбачає ознак неналежного та
надмірно тривалого виконання судового рішення.
3) конструювання наукових дефініцій видових понять «відмова виконати
судове рішення», «ухилення від виконання судового рішення», «часткове
виконання судового рішення», «надмірно тривале виконання судового

рішення», що сприятиме більш точному тлумаченню під час
правозастосування;
4) доведення необхідності доповнення ст. 382 КК України такою формою
злочинної поведінки як «неналежне виконання судового рішення», яка
включатиме «часткове виконання судового рішення» і «надмірно тривале
виконання» судового рішення;
5) обґрунтування того, що різні форми об’єктивної сторони злочину, який
досліджується, детермінують застосування диференційованого підходу до
кримінально-правової характеристики суб’єкта злочину. Запропоновано
уточнити зміст поняття службової особи, яке передбачене ч. 2 ст. 382 КК
України, а також викласти відповідну ознаку, що стосується спеціального
суб’єкта злочину, у такій редакції: «особою, що має судимість за злочин,
передбачений цією статтею»;
6) розкриття змісту поняття «невиконання рішення ЄСПЛ» на підставі
застосування субсидіарного тлумачення кримінально-правових норм та з
використанням методу логічної інверсії;
7) запровадження до наукового обігу поняття «надмірна пеналізація», під
якою розуміється наявність у санкції кримінально-правової норми такого виду
або міри основного чи додаткового покарання, в обов’язковому характері якого
немає об’єктивної необхідності. На розвиток цього положення визнано
необхідним удосконалити санкції кримінально-правових нормі і розроблено
відповідний законопроект;
8) здійснення теоретичного моделювання нового виду покарання, який
пропонується іменувати «штрафна компенсація»;
9) обґрунтування теоретичного підходу, відповідно до якого виконання
судового рішення особою під час кримінального провадження не може
вважатися такою зміною обстановки, що призводить до втрати діянням
суспільної небезпечності. Натомість пропонується правова позиція, згідно з
якою подальше виконання обвинуваченим судового рішення може бути
підставою його звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі
зміною обстановки, внаслідок чого особа перестає бути суспільно небезпечною.
Зміст висновків, що сформульовані здобувачкою як положення наукової
новизни, свідчить про авторський підхід до вивчення проблематики
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій авторка
послідовно й обґрунтовано розкрила кримінально-правові проблеми
відповідальності за невиконання судового рішення. Здобувачкою грамотно
викладено зміст анотації, у вступі дисертації обґрунтовано вибір теми
дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету й основні завдання дослідження,
охарактеризована методологічна, науково-теоретична та емпірична основа
роботи, наукова новизна одержаних результатів, теоретичне і практичне
значення результатів дослідження, виокремлені положення щодо їх апробації
тощо.
У розділі 1 «Про необхідність кримінально-правового регулювання
відносин у сфері виконання судових рішень» автором ґрунтовно
проаналізовано обставини соціальної зумовленості кримінально-правових
норм, які передбачають відповідальність за невиконання судового рішення, а

також здійснено порівняльне вивчення зарубіжного досвіду протидії
невиконанню судових рішень. Здобувачкою підтверджено, що кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення є суспільно корисною, має
істотний позитивний соціальний ефект. Важливими є висновки про те, що
кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення лежить в руслі
історичної традиції та відповідає змінам у суспільному житті, а також позиція,
згідно з якою чинні кримінально-правові засоби у цілому дають змогу
ефективно боротися з відповідним суспільно небезпечним діянням – для цього
є відповідні ресурси, позитивні і негативні наслідки кримінально-правової
заборони є співрозмірними, а сама заборона не є надмірною. Позитивно слід
оцінити вивчення авторкою можливих проявів суспільно небезпечної
поведінки, що дало змогу встановити неповноту кримінально-правової
заборони. Це змусило її здійснити ревізію відповідних кримінально-правових
норм шляхом уточнення ознак об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК України.
Своєчасними є підходи дисертантки до порівняльного вивчення
зарубіжних підходів до кримінально-правового впливу на поведінку осіб, які
ухиляються від виконання судових рішень або перешкоджають їх виконанню.
Це дозволяє виявити ефективні правові конструкції, взяти їх на озброєння і
вдосконалити з урахуванням вітчизняних реалій. В пізнавальному плані
важливим є висновок здобувачки, що вивчення зарубіжного досвіду
кримінально-правового забезпечення охорони суспільних відносин має бути
обов’язковим елементом дисертаційних праць.
Розділ 2 «Кримінально-правовий зміст невиконання судового рішення» є
найбільшим за обсягом. Він складається з шести підрозділів, які стосуються
вивчення елементів складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України.
Дисертантка висвітлила проблеми об’єкта злочину «невиконання судового
рішення», здійснила глибоку кримінально-правову характеристику змісту ознак
об’єктивної сторони складу цього злочину, розкрила проблематику суб’єкта
злочину та зміст ознак суб’єктивної сторони складу невиконання судового
рішення. Окремого вивчення на рівні самостійного підрозділу зазнав склад
умисного невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК
України). Привертає увагу останній підрозділ другого розділу, в якому
здійснено ґрунтовне розмежування складу невиконання судового рішення із
суміжними складами злочинів. Важливе значення мають висновки дисертантки
про: широкий зміст предмета злочину; обов’язкову наявність потерпілого від
злочину; логіку викладення ознак суспільно небезпечного діяння як de lege lata,
так і de lege ferenda тощо.
Розділ 3 «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру за
невиконання судового рішення» складається з двох підрозділів, у яких на
підставі вивчення проблем покарання за невиконання судового рішення
дисертанткою встановлено низку закономірностей, які пропонується викласти в
нових теоретичних і нормативних конструкціях. Заслуговує на увагу такий
висновок здобувачки: в санкції, що передбачена ч. 3 ст. 382 КК України,
вбачається наявність надмірної пеналізації, тобто такий випадок, коли в
обов’язковому характері певного покарання чи його міри немає об’єктивної
необхідності. Також поділяємо інший висновок авторки: в санкції тієї

кримінально-правової норми, яка передбачає можливість вчинення
невиконання судового рішення і особами, що не є службовими, слід
передбачити елемент судової дискреції і доповнити текст закону зворотом «або
без такого». Це дасть змогу суддям більш диференційовано вирішувати питання
про покарання з урахуванням роду діяльності суб’єкта злочину, що сприятиме
належній індивідуалізації відповідальності правопорушника. Цікавим у
теоретичному аспекті є моделювання нового виду покарання, який
пропонується іменувати «штрафна компенсація».
За результатами здійсненого дослідження викладено висновки – найбільш
важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають зміст
дисертації, результати використання різних методологічних прийомів
дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому емпіричному
матеріалі. В додатках відображено список опублікованих дисертанткою праць
та результати участі в наукових та науково-практичних конференціях.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки
можна використати у:
науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших наукових розробок і
досліджень проблем злочинів проти правосуддя, розмежування ознак складів
злочину, взаємозв’язку кримінального права та кримінального процесу, а також
під час підготовки відповідних розділів науково-практичних коментарів
кримінального та кримінального процесуального законодавства, підручників,
навчальних і методичних посібників;
правотворчості – у процесі підготовки змін і доповнень до КК України, а
також під час удосконалення відповідних положень інших нормативноправових актів, спрямованих на протидію злочинам;
правозастосовній діяльності – під час вирішення проблемних питань
кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також у процесі вивчення та
узагальнення судової практики Верховним Судом;
навчальному процесі – для підготовки та читання лекцій, проведення
семінарських і практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальне
право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія»,
«Кримінально-виконавче право», інших дисциплін кримінально-правового
циклу у вищих навчальних закладах юридичного спрямування та на юридичних
факультетах.
Водночас при підготовці дисертантки до захисту дисертації варто звернути
увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити її наукову позицію.
1. Дисертантка обрала позицію, згідно з якою родовий об’єкт злочинів
проти правосуддя можна визначити як суспільні відносини між учасниками
судочинства та іншими зацікавленими особами з приводу досягнення
справедливого результату судової процедури. Водночас у кримінальноправовій науці існує кілька підходів до розуміння об’єкта злочину. Виникає
запитання: чому авторка дисертації категорично відкидає інші підходи і одразу
розпочинає аналізувати об’єкт злочину з позиції теорії суспільних відносин?
2. У кримінальному законодавстві усталеним є термінологічний зворот
«призначення покарання». Натомість у назві першого підрозділу третього
розділу використовується поняття «застосування покарання». Лишається не до

кінця зрозумілим, чому авторка надає перевагу останньому поняттю попри
усталене для кримінального законодавства поняття «призначення покарання».
3. Враховуючи значну кількість кваліфікуючих ознак складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК України, вважаю, що можна було б присвятити
окремий підрозділ вивченню змісту цих ознак. Обрання дисертанткою іншого
підходу потребує додаткового обґрунтування.
Однак зазначені зауваження не стосуються принципових положень
рецензованої праці і тому не впливають на загальну позитивну оцінку
дисертації. Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових
положень, висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації авторки.
Основні результати дисертації відображені в 10 наукових публікаціях, серед
них 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях
іноземних держав, і 4 публікації – у збірниках матеріалів науково-теоретичних
та науково-практичних конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі
дисертаційної праці, доводять повноту опублікування отриманих результатів та
наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці здобувачки присвячені
різним аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація
має високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути
покладено в основу майбутньої монографічної роботи дисертантки.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертація О. С. Чорної на тему: «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення» відповідає спеціальності
081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 р. №
283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2019 р. № 167. Дисертація може бути рекомендована до захисту на
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право».
Доктор юридичних наук, професор Турлова Ю.А. відзначила, що
тривалий час в теорії кримінального права не приділяли належної уваги
злочинам проти правосуддя, хоча низка проблем притягнення до кримінальної
відповідальності за ці злочини існувала у судовій практиці. Проте останнім
часом ця ситуація у науці кримінального права зазнала позитивних зрушень.
Провідні науково-дослідні заклади України стали приділяти увагу вивченню
злочинів проти правосуддя та включати відповідну тематику до планів наукової
активності. Наприклад, серед основних напрямів наукової діяльності відділу
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України передбачено дослідження
кримінально-правових та кримінально-процесуальних аспектів здійснення
правосуддя .
Серед самих же злочинів проти правосуддя, на мою думку як рецензента,
особливої уваги потребує діяння, передбачене ст. 382 КК України. Вивчення

статистики, судової практики, ознайомлення з науковими працями та
публікаціями у ЗМІ дають змогу переконатися – проблема невиконання
судових рішень в сучасній Україні є надто гострою. Змушена констатувати, що
останнім часом практика завершення судової процедури в правовій системі
України рясніє кричущими прикладами невиконання судових рішень з боку
різних верств населення та навіть політичних діячів. Соціальні передумови
більш активного застосування заходів, передбачених Кримінальним кодексом
України за невиконання судових рішень, нашаровуються на проблемні питання
адекватного тлумачення та застосування відповідної кримінально-правової
норми. Тому обрання дисертанткою О. С. Чорною відповідної теми
дослідження варто визнати зрілим і виваженим кроком дослідниці – важливість
теми для нинішнього стану розвитку науки і суспільства складно переоцінити.
II. Ступінь наукової розробки теми дослідження. Водночас підкреслю, що
ця тема викликала неабиякий інтерес серед спеціалістів з кримінального права.
У зв’язку з активізацією наукових пошуків у цьому напрямі протягом останніх
років спостерігається поява таких дисертаційних праць (подано в
хронологічному порядку):
1. Головчук В. А. Кримінально-правова охорона порядку виконання
судових рішень: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 264 с.
2. Лагода К. О. Невиконання судового рішення: кримінологічна
характеристика і запобігання: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. 230 с.
3. Богонюк Г. І. Кримінально-правова характеристика невиконання
судового рішення: дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2016. 201 с.
4. Букач М. О. Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. 229 с.
5. Романишин О. Р. Кримінально-правове забезпечення охорони порядку
виконання судових рішень в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2018. 224
с.
6. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання
судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу:
дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2019. 219 с.
7. Чорна О. В. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду
у кримінальному провадженні: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2019. 230 с.
Виникає цілком обґрунтоване запитання: чи можна на тлі такої наукової
уваги до теми запропонувати щось нове? Після ознайомлення зі змістом
дисертації О. С. Чорної маю зробити впевнений висновок – рецензована праця
істотно відрізняється від оприлюднених раніше і згаданих вище наукових
творів постановкою цілком інших проблемних питань і глибиною їх розробки.
Здобувачка віднайшла власний шлях в предметі дослідження, що позначилося і
на добре продуманій структурі наукової праці, і на її цілковито новому змісті.
III. Структура дослідження. Важливі структурно-логічні елементи
наукового дослідження викладено здобувачкою грамотно і чітко. Об’єкт
дослідження визначено як кримінально-правові відносини, що виникають у
зв’язку із невиконанням судового рішення. Предмет викладено авторкою
відповідно до назви теми дослідження, що є усталеним в науці підходом. Опис
у вступі об’єкта і предмета дослідження не викликає зауважень. Визначення
предмета дослідження сприймається як певний «кут зору», під яким

вивчаються явища, що утворюють об’єкт дослідження. Таким чином,
констатую наявність взаємозв’язку предмета з об’єктом дослідження.
Структура дисертації у цілому є обґрунтованою, оскільки кожен розділ та його
підрозділи логічно взаємопов’язані, повною мірою відповідають логікометодологічній вимозі про співвідношення частини та цілого. Схема побудови
дослідження є належно структурованою та логічною.
Привертає увагу логічна послідовність та змістовна правильність
поставлених авторкою завдань, що забезпечили повноту розкриття тематики
дослідження, а саме:
– критичне осмислення стану теоретичної розробки проблем кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення;
– обґрунтування соціальної зумовленості кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення з огляду на новітні наукові дослідження у цій
сфері;
– пізнання зарубіжного досвіду кримінально-правового регулювання
відносин, що забезпечують виконання судового рішення;
– встановлення кримінально-правового змісту невиконання судового
рішення, що охоплює: проблеми об’єкта злочину, передбаченого ст. 382 КК
України; характеристику об’єктивної сторони невиконання судового рішення;
суб’єктивні ознаки аналізованого злочину; кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки невиконання судового рішення; склад умисного
невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини
(ч. 4 ст. 382 КК України);
– з’ясування стану конкуренції загальної та спеціальних кримінальноправових, а також пошук чинників розмежування суміжних норм;
– аналіз санкцій норм, передбачених ст. 382 КК України;
– вивчення та узагальнення судової практики призначення покарання та
застосування інших заходів кримінально-правового характеру за невиконання
судового рішення;
– визначення оптимальних напрямів подолання наявних недоліків у сфері
виконання судових рішень, у тому числі – формулювання пропозицій щодо
вдосконалення норм ст. 382 КК України.
Отже, грамотне формулювання завдань дослідження та їх подальше
виконання зумовило досягнення мети дисертації – авторка поглибила і
систематизувала наукові знання у сфері кримінально-правової охорони
відносин, пов’язаних з виконанням судових рішень, а також намітила подальші
шляхи розв’язання проблем кримінальної відповідальності за такі діяння.
Наукова обґрунтованість і достовірність положень, висновків і
рекомендацій дослідження здобувачки О. С. Чорної зумовлені належним
використанням методологічного інструментарію кримінально-правової науки.
Під час дослідження дисертанткою використані загальнонаукові та спеціальні
методи пізнання правових явищ. Варто погодитися з тим, що діалектичний
метод використовувався у всіх підрозділах дослідження; системний метод,
методи дедукції та індукції, аналізу і синтезу допомогли визначити структурнологічну схему дослідження; порівняльно-правовий метод використовувався для
вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання питань, пов’язаних із
невиконанням судового рішення (підрозділ 1.2), а також під час розмежування

невиконання судового рішення із суміжними складами злочинів (підрозділ 2.6);
юридико-догматичний метод застосовувався під час встановлення змісту
кримінально-правових понять, які характеризують склад невиконання судового
рішення, а також для з’ясування закономірностей дії права за допомогою
правил юридичної логіки (використовувався у всіх підрозділах дисертації);
соціологічні методи (аналіз документів, статистичних даних) слугували
дослідженню проблем правозастосовної практики щодо невиконання судового
рішення (використовувалися у всіх підрозділах дослідження); статистичний
метод застосовувався для аналізу емпіричної інформації (підрозділи 2.2, 2.5,
3.1, 3.2).
Структура дисертації визначена залежно від мети та завдань дослідження.
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які утворені десятьма
підрозділами, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Варто підкреслити, що дисертанткою опрацьовано широке коло наукових
праць із загальної теорії держави і права, кримінального права, кримінології,
кримінально-виконавчого права, кримінального процесуального права, а також
література з філософії і методології науки, енциклопедичні та довідкові
видання. Здійснено ґрунтовний аналіз норм чинного законодавства України,
актів судової влади та практики ЄСПЛ, опрацьовано значний масив матеріалів,
які розміщені в мережі Інтернет. Опрацьоване коло джерел дає можливість
дійти висновку, що як з теоретичного, так і практичного боку тема дисертації
розроблена ґрунтовно.
IV. Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень,
теоретичних узагальнень, висновків і пропозицій) зумовлена ступенем наукової
розробки теми дослідження. Під час формулювання положень наукової новизни
авторка здійснила виокремлення тих, що отримані вперше, тих, що
удосконалені, і тих, що дістали подальшого розвитку. Найбільш вагомими з
теоретичної та практичної точок зору слід визнати такі положення наукової
новизни:
1) встановлення неповноти кримінально-правової заборони, що змусило
здійснити ревізію відповідних кримінально-правових норм шляхом уточнення
ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України;
2) 2) формулювання наукової позиції, згідно з якою ключові поняття
об’єктивної сторони складу невиконання судового рішення поділено на родові
(«невиконання» і «неналежне виконання») та видові. Родове поняття
«невиконання» об’єднує такі видові поняття, як: 1) відмова виконати судове
рішення; 2) ухилення від виконання, не пов’язане з прямою відмовою. Ці
форми злочинної поведінки аналізуються з позиції de lege lata. Інше родове
поняття – «неналежне виконання» охоплює також два видові поняття:
1) часткове виконання судового рішення; 2) надмірно тривале виконання
судового рішення. Останні пропонуються в аспекті de lege ferenda, оскільки
диспозиція ч. 1 ст. 382 КК України не передбачає ознак неналежного та
надмірно тривалого виконання судового рішення.
3) конструювання наукових дефініцій видових понять «відмова виконати
судове рішення», «ухилення від виконання судового рішення», «часткове
виконання судового рішення», «надмірно тривале виконання судового

рішення», що сприятиме більш точному тлумаченню під час
правозастосування;
4) доведення необхідності доповнення ст. 382 КК України такою формою
злочинної поведінки як «неналежне виконання судового рішення», яка
включатиме «часткове виконання судового рішення» і «надмірно тривале
виконання» судового рішення;
5) обґрунтування того, що різні форми об’єктивної сторони злочину, який
досліджується, детермінують застосування диференційованого підходу до
кримінально-правової характеристики суб’єкта злочину. Запропоновано
уточнити зміст поняття службової особи, яке передбачене ч. 2 ст. 382 КК
України, а також викласти відповідну ознаку, що стосується спеціального
суб’єкта злочину, у такій редакції: «особою, що має судимість за злочин,
передбачений цією статтею»;
6) розкриття змісту поняття «невиконання рішення ЄСПЛ» на підставі
застосування субсидіарного тлумачення кримінально-правових норм та з
використанням методу логічної інверсії;
7) запровадження до наукового обігу поняття «надмірна пеналізація», під
якою розуміється наявність у санкції кримінально-правової норми такого виду
або міри основного чи додаткового покарання, в обов’язковому характері якого
немає об’єктивної необхідності. На розвиток цього положення визнано
необхідним удосконалити санкції кримінально-правових нормі і розроблено
відповідний законопроект;
8) здійснення теоретичного моделювання нового виду покарання, який
пропонується іменувати «штрафна компенсація»;
9) обґрунтування теоретичного підходу, відповідно до якого виконання
судового рішення особою під час кримінального провадження не може
вважатися такою зміною обстановки, що призводить до втрати діянням
суспільної небезпечності. Натомість пропонується правова позиція, згідно з
якою подальше виконання обвинуваченим судового рішення може бути
підставою його звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі
зміною обстановки, внаслідок чого особа перестає бути суспільно небезпечною.
V. Зміст дисертації. У розділі 1 «Про необхідність кримінально-правового
регулювання відносин у сфері виконання судових рішень» здобувачкою з
урахуванням новітніх наукових досліджень висвітлено обставини соціальної
зумовленості кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за
невиконання судового рішення. Окрім цього, в другому підрозділі здійснено
порівняльне вивчення зарубіжного досвіду протидії невиконанню судових
рішень. Здобувачкою підтверджено, що кримінальна відповідальність за
невиконання судового рішення є суспільно корисною, має істотний позитивний
соціальний ефект. Сприймаються її висновки про те, що кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення лежить в руслі історичної
традиції та відповідає змінам у суспільному житті, а також позиція, згідно з
якою чинні кримінально-правові засоби у цілому дають змогу ефективно
боротися з відповідним суспільно небезпечним діянням – для цього є відповідні
ресурси, позитивні і негативні наслідки кримінально-правової заборони є
співрозмірними, а сама заборона не є надмірною. Позитивно слід оцінити
вивчення авторкою можливих проявів суспільно небезпечної поведінки, що

дало змогу встановити неповноту кримінально-правової заборони і змусило
дисертантку здійснити ревізію відповідних кримінально-правових норм
шляхом уточнення ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого
ст. 382 КК України.
Видаються обґрунтованими підходи дисертантки до порівняльного
вивчення зарубіжних підходів до кримінально-правового впливу на поведінку
осіб, які ухиляються від виконання судових рішень або перешкоджають їх
виконанню. Це дозволяє виявити ефективні правові конструкції, взяти їх на
озброєння і вдосконалити з урахуванням вітчизняних реалій. Сприймається
висновок здобувачки, згідно з яким вивчення зарубіжного досвіду кримінальноправового забезпечення охорони суспільних відносин має бути обов’язковим
елементом дисертаційних праць.
Розділ 2 «Кримінально-правовий зміст невиконання судового рішення»
становить основу дисертації, має найбільший обсяг і значну глибину розробки
питань складу злочину. Він утворений шістьма підрозділами, в яких послідовно
розкриваються провідні елементи та ознаки складу невиконання судового
рішення. У цих підрозділах авторка, зокрема, висвітлила проблеми об’єкта
злочину, передбаченого ст. 382 КК України, навела істотну за глибиною
розробки кримінально-правову характеристику змісту ознак об’єктивної
сторони складу цього злочину, окреслила низку дискусійних питань щодо
суб’єкта та суб’єктивної сторони складу злочину «невиконання судового
рішення». Проблематика відповідальності службових осіб за невиконання
рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК України) розглянута в межах окремого
підрозділу праці. Дисертантка також здійснила ґрунтовне розмежування складу
невиконання судового рішення із суміжними складами злочинів,
послуговуючись новітніми науковими дослідженнями у сфері розмежування
злочинів під час кримінально-правової кваліфікації. Зміст цього підрозділу
характерний використанням актуального стану вітчизняного кримінального
законодавства, а розмежування певних складів злочинів здійснено вперше в
науці. Для розвитку науки кримінального права та оптимізації практики можуть
мати значення висновки дисертантки про: широкий зміст предмета злочину;
обов’язкову наявність потерпілого від злочину; логіку викладення ознак
суспільно небезпечного діяння як de lege lata, так і de lege ferenda, відсутність
певних різновидів психічного ставлення у змісті суб’єктивної сторони складу
невиконання судового рішення тощо.
Розділ 3 «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру за
невиконання судового рішення» утворений двома підрозділами, в яких на
підставі вивчення проблем покарання та інших заходів кримінально-правового
характеру за невиконання судового рішення здобувачкою сформульовано низку
закономірностей, які пропонуються до введення в обіг науки кримінального
права і до вдосконалення чинного законодавства.
У висновках авторкою за результатами здійсненого дослідження
викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно
відображають зміст дисертації, результати використання різних методологічних
прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на опрацьованому
емпіричному матеріалі. В додатках відображено список опублікованих

дисертанткою праць та результати участі в наукових та науково-практичних
конференціях.
Висновки дисертації корелюють з положеннями наукової новизни, що
виносяться на захист.
VI. Теоретичне і практичне значення дослідження. Теоретичне і практичне
значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що викладені в
дисертації положення, узагальнення та висновки можна використати у:
науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших наукових розробок і
досліджень проблем злочинів проти правосуддя, розмежування ознак складів
злочину, взаємозв’язку кримінального права та кримінального процесу, а також
під час підготовки відповідних розділів науково-практичних коментарів
кримінального та кримінального процесуального законодавства, підручників,
навчальних і методичних посібників; правотворчості – у процесі підготовки
змін і доповнень до КК України, а також під час удосконалення відповідних
положень інших нормативно-правових актів, спрямованих на протидію
злочинам; правозастосовній діяльності – під час вирішення проблемних питань
кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також у процесі вивчення та
узагальнення судової практики Верховним Судом; навчальному процесі – для
підготовки та читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять з
навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес»,
«Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», інших
дисциплін кримінально-правового циклу у вищих навчальних закладах
юридичного спрямування та на юридичних факультетах.
VII. Дискусійні питання дослідження. Під час підготовки здобувачки до
захисту дисертації варто звернути увагу на деякі питання, відповіді на які
зможуть посилити її наукову позицію.
1. У теорії кримінального права відображена, з-поміж інших, позиція,
згідно з якою заперечується наявність предмета злочину у складах тих
злочинів, де йдеться про судові рішення. Основний аргумент полягає у тому,
що під час невиконання чи перешкоджання виконанню такого рішення воно (як
паперовий документ) не зазнає безпосереднього злочинного впливу (що
характерно для предмета злочину). У зв’язку із цим становить інтерес позиція
дисертантки у цьому питанні – чи завжди предмет злочину має зазнавати
безпосередній злочинний вплив?
2. Вивчаючи суб’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 382
КК України, здобувачка відкинула можливість вчинення цього злочину з
необережною формою вини. Водночас авторка не висвітлила питання про
подвійну (змішану чи складну) форму вини і не висловила своє ставлення до
наявності чи відсутності цієї форми вини у злочині, що досліджувався нею.
3. Здійснюючи розмежування злочину, передбаченого ст. 382 КК України,
із суміжними складами злочинів, дисертантка ухилилась від відповіді на таке
потенційно полемічне питання. Чи можна вважати обґрунтованою думку про
те, що всі суміжні склади злочинів, які пов’язані з невиконанням тих чи інших
судових рішень, слід виключити з Кримінального кодексу як зайві і такі, що
невиправдано дублюють положення ст. 382 КК України?
Водночас зазначені зауваження не применшують значення принципових
положень рецензованої праці і тому не впливають на загальну позитивну оцінку

дисертації. Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових
положень, висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації авторки.
Основні результати дисертації відображені в 10 наукових публікаціях, серед
них 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях
іноземних держав і 4 публікації – у збірниках матеріалів науково-теоретичних
та науково-практичних конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі
дисертаційної праці, доводять повноту опублікування отриманих результатів та
наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці здобувачки присвячені
різним аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація
має високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути
покладено в основу майбутньої публікації – монографії дисертантки.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Підсумовуючи, слід визнати, що дисертація О. С. Чорної «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення» відповідає спеціальності
081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 3 квітня 2019 р. №283),
пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня
2019 р. №167.
Все викладене свідчить про те, що дисертація може бути рекомендована до
захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 «Право».
В обговоренні дисертації взяли участь:
Науковий співробітник відділу, к.ю.н. Кубальський В.Н. також наголосив
на актуальності теми дослідження, оскільки у сучасних умовах розвитку
правової системи і державності в Україні дієвість та ефективність права відіграє
неабияку роль у реформуванні різноманітних сфер життєдіяльності суспільства.
На думку Кубальського В.Н., автору вдалося комплексно дослідити проблеми,
пов’язані з розумінням належного виконання судового рішення, і відповідно –
кримінальної відповідальності за невиконання останнього. Окремо було
наголошено, що Чорна О.С. доклала значних зусиль в частині апробації
отриманих нею наукових висновків і практичних результатів, а тому
пропонована до уваги дисертаційна робота є повноцінною кваліфікаційною
науковою працею і може бути рекомендована до захисту.
ВИСНОВОК
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Чорної Олени Сергіївни на тему: «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення», поданої на здобуття

ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081
«Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертації, зв’язок роботи з науковими
програмами, планами, темами
Здобувачка вмотивовано та переконливо обґрунтувала актуальність і
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет її
дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами і темами.
Зокрема, актуальність обраної теми дослідження обумовлена таким.
Відповідно до Конституції України одним із основних принципів
судочинства проголошується обов’язковість судових рішень (п. 9 ч. 2 ст. 129,
ст. 129-1). На цьому принципі ґрунтується зокрема Закон України «Про
судоустрій і статус суддів», у ч. 2 ст. 13 якого закріплено, що судові рішення,
які набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма юридичними та
фізичними особами на всій території України. Обов’язковість і безумовність
виконання вироків та ухвал суду закріплено і в ч. 2 ст. 21 КПК України.
Міжнародно-правові стандарти правосуддя теж не оминають це питання.
Так, ЄСПЛ з посиланням на свої численні прецеденти підкреслив, що
невиконання судового рішення означає незавершеність судової процедури. За
логікою міркувань ЄСПЛ зазначена процедура завершується не проголошенням
вироку, рішення, ухвали чи постанови, а їх виконанням. Натомість в Україні
упродовж тривалого часу у цій сфері діяльності держави спостерігається
невтішна ситуація. Зокрема, за останні роки наднизькі показники рівня
виконання судових рішень коливаються від 18 до 40%, тоді як у країнах ЄС
вони сягають 60 – 80%.
Фактичне невиконання судового рішення або заклики до таких діянь
завдає неабиякої шкоди правосуддю, демонструє зневагу до судової влади,
підриває її авторитет.
Чільне місце у правовій охороні суспільних відносин, які складаються у
сфері виконання судових рішень, посідають норми кримінального права. Така
увага законодавця до аналізованої проблеми цілком виправдана і свідчить про її
надзвичайно важливе значення.
Отже, науковий пошук, присвячений
висвітленню та розв’язанню кримінально-правового забезпечення порядку
виконання судових рішень в Україні, безсумнівно, відповідає найважливішим
правовим потребам сучасності – як в теоретичному, так і в прикладному
аспектах.
Додатковим підтвердженням актуальності вивчення кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення є та увага, що останнім
часом приділяється цій проблемі наукою кримінального права. Так, в Україні
лише протягом 2012 –2019 рр. захищено шість дисертацій відповідного
кримінально-правового
спрямування;
одна
дисертація
присвячена
кримінологічним аспектам невиконання судового рішення.

Водночас є підстави зауважити, що значна кількість спеціальних
досліджень кримінально-правових проблем відповідальності за невиконання
судового рішення поки що не трансформувалася у якість. Підтвердженням цієї
тези є низка доволі дискусійних чи взагалі недосліджених питань, або таких, які
не зазнали глибокого пізнання (фрагментарно вивчені) у попередніх
дисертаційних працях – їх вирішення ще є далеким від завершення. До них
належать зокрема: використання новітніх наукових підходів під час висвітлення
обставин соціальної зумовленості кримінально-правових норм, які
передбачають відповідальність за невиконання судового рішення; питання
коректності методології порівняльних досліджень у сфері кримінального права
і відповідальності за невиконання судового рішення – як загального й
окремого; проблема узгодженості наукових поглядів щодо об’єкта злочину,
передбаченого ст. 382 КК України, теоретичним засадам класифікації об’єктів
злочинів; питання щодо змісту і співвідношення різних форм прояву
злочинного діяння («невиконання», «неналежне виконання», «надмірно тривале
виконання», «відмова від виконання», «ухилення від виконання» тощо) як
ознаки об’єктивної сторони складу злочину «невиконання судового рішення»;
проблема узгодженості наукових поглядів щодо тлумачення змісту ознак
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 382 КК України, оскільки під час їх
дослідження потребують врахування різні форми об’єктивної сторони складу
аналізованого злочину; проблема юридичної визначеності змісту диспозиції
кримінально-правової норми, передбаченої ч. 4 ст. 382 КК України, оскільки
поняття «невиконання рішення ЄСПЛ» не охоплює всі можливі варіанти
злочинної поведінки суб’єкта цього злочину; проблеми застосування
ефективних покарань, а також інших заходів кримінально-правового характеру
в ситуаціях позитивної посткримінальної поведінки суб’єкта злочину.
Таким чином, попри чисельні дослідження, залишається необхідність
висвітлення і розв’язання зазначених питань і проблем, що є важливим науковим
завданням для сучасного кримінального права.
Чорна О.С. правильно визначила зв’язок своєї дисертаційної роботи з
актуальними на сьогодні науковими програмами, планами і темами.
Проблематика здійсненого здобувачкою дослідження відповідає зокрема:
Національній стратегії у сфері прав людини (затверджена Указом Президента
України 25 серпня 2015 р., № 501); Плану дій з реалізації Національної стратегії
у сфері прав людини на період до 2020 року (затверджений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р); Стратегії
розвитку наукових досліджень НАПрН України на 2016–2020 роки
(затверджена постановою загальних зборів НАПрН України від 3 березня 2016
р.). Дослідження проведено в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою – у межах теми «Проблеми
підвищення ефективності кримінальної юстиції України» (I кв. 2017 – IV кв.
2019 р., номер державної реєстрації 0117U002703).

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дослідження є поглиблення і систематизація наукових знань у
сфері кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з виконанням
судових рішень, і на цій основі розв’язання проблем кримінальної
відповідальності за їх невиконання.
Для досягнення зазначеної мети визначені такі завдання:
– критичне осмислення стану теоретичної розробки проблем
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення;
– обґрунтування соціальної зумовленості кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення з огляду на новітні наукові дослідження у цій
сфері;
– пізнання зарубіжного досвіду кримінально-правового регулювання
відносин, що забезпечують виконання судового рішення;
– встановлення кримінально-правового змісту невиконання судового рішення,
що охоплює: проблеми об’єкта злочину, передбаченого ст. 382 КК України;
характеристику об’єктивної сторони невиконання судового рішення;
суб’єктивні ознаки аналізованого злочину; кваліфікуючі та особливо
кваліфікуючі ознаки невиконання судового рішення;
– з’ясування стану конкуренції загальної та спеціальних кримінальноправових норм, а також пошук чинників розмежування суміжних норм;
– аналіз санкцій норм, передбачених ст. 382 КК України;
– вивчення та узагальнення судової практики призначення покарання та
застосування інших заходів кримінально-правового характеру за невиконання
судового рішення;
– визначення оптимальних напрямів подолання наявних недоліків у сфері
виконання судових рішень, зокрема – формулювання пропозицій щодо
вдосконалення норм ст. 382 КК України.

3. Об’єкт, предмет і теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувачка правильно визначила об’єкт і предмет дисертаційного
дослідження, а також надала вичерпне обґрунтування використаної теоретикометодологічної бази, необхідної для повноцінного проведення такого
дослідження.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері виконання судових
рішень.
Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за невиконання
судового рішення.
Під час дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи
пізнання правових явищ. Діалектичний метод використовувався у всіх
підрозділах дослідження; системний метод, методи дедукції та індукції, аналізу
і синтезу допомогли визначити структурно-логічну схему дослідження;
порівняльно-правовий метод використовувався для вивчення зарубіжного

досвіду правового регулювання питань, пов’язаних із невиконанням судового
рішення (підрозділ 1.2), а також під час розмежування невиконання судового
рішення із суміжними складами злочинів (підрозділ 2.6); юридико-догматичний
метод застосовувався під час встановлення змісту кримінально-правових
понять, які характеризують склад невиконання судового рішення, а також для
з’ясування закономірностей дії права за допомогою правил юридичної логіки
(використовувався у всіх підрозділах дисертації); соціологічні методи (аналіз
документів, статистичних даних) слугували дослідженню проблем
правозастосовної
практики
щодо
невиконання
судового
рішення
(використовувалися у всіх підрозділах дослідження); статистичний метод
застосовувався для аналізу емпіричної інформації (підрозділи 2.2, 2.5, 3.1, 3.2).
Теоретичну основу дисертації склали наукові праці із загальної теорії
держави і права, кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого
права, кримінального процесуального права, а також філософськометодологічна література, енциклопедичні та довідкові видання. Зокрема,
роботи таких науковців як Д. С. Азаров, Р. Ш. Бабанли, С. Р. Багіров, Ю. В.
Баулін, П. С. Берзін, В. І. Борисов, Л. П. Брич, Р. В. Вереша, О. П. Горох, В. К.
Грищук, Л. М. Демидова, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, З. А. Загиней, О. О.
Кваша, О. В. Козаченко, О. М. Костенко, Є. В. Лащук, О. М. Литвинов, С. Я.
Лихова, М. І. Мельник, А. А. Музика, В. О. Навроцький, М. І. Панов, О. О.
Пащенко, Є. О. Письменський, Ю. А. Пономаренко, А. В. Савченко, О. Я.
Свєтлов, П. П. Сердюк, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, В. І.
Тютюгін, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, М. В. Шепітько, А. М. Ященко та інших
вчених.
Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, КК
України, закони України, кримінальні кодекси деяких зарубіжних країн, КПК
України, постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти
України.
Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали опублікованої
національної судової практики, а також практики ЄСПЛ; статистичні дані
Державної судової адміністрації України; результати вивчення понад 400
вироків та ухвал у кримінальних провадженнях про невиконання судового
рішення (розглянутих судами більшості областей України та м. Києва за період
2014–2020 рр.), що внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична
цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації з
інших позицій, ніж у працях попередників, висвітлено кримінально-правову
проблематику відповідальності за невиконання судового рішення, а також
сформовано нові підходи і пропозиції, які заповнюють прогалини кримінальноправової доктрини щодо тлумачення ознак складу цього злочину і дають змогу
більш ефективно застосовувати заходи кримінально-правового впливу щодо його

суб’єктів.
У праці сформульовано й обґрунтовано або додатково аргументовано низку
висновків, теоретичних положень і пропозицій, що містять ознаки наукової
новизни. Зокрема,
уперше:
1) на підставі вивчення проявів суспільно небезпечної поведінки суб’єкта
невиконання судового рішення встановлено неповноту кримінально-правової
заборони, що змусило здійснити ревізію відповідних кримінально-правових
норм шляхом уточнення ознак об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК України;
2) сформульовано наукову позицію, згідно з якою ключові поняття
об’єктивної сторони складу невиконання судового рішення поділено на родові
(«невиконання» і «неналежне виконання») та видові. Родове поняття
«невиконання» об’єднує такі видові поняття, як: 1) відмова виконати судове
рішення; 2) ухилення від виконання, не пов’язане з прямою відмовою. Ці
форми злочинної поведінки аналізуються з позиції de lege lata. Інше родове
поняття – «неналежне виконання» охоплює також два видові поняття:
1) часткове виконання судового рішення; 2) надмірно тривале виконання
судового рішення. Останні пропонуються в аспекті de lege ferenda, оскільки
диспозиція ч. 1 ст. 382 КК України не передбачає ознак неналежного та
надмірно тривалого виконання судового рішення. Зазначені ознаки описано як
результат теоретичного моделювання, як мислимі форми поведінки у цій сфері,
що ґрунтується на практиці ЄСПЛ і вітчизняній судовій практиці.
3) доведена необхідність доповнення ст. 382 КК України такою формою
злочинної поведінки, як «неналежне виконання судового рішення», що
включатиме «часткове виконання судового рішення» і «надмірно тривале
виконання» судового рішення;
4) сконструйовано наукові дефініції видових понять «відмова виконати
судове рішення», «ухилення від виконання судового рішення», «часткове
виконання судового рішення», «надмірно тривале виконання судового рішення»,
що сприятиме більш точному тлумаченню під час правозастосування;
5) з метою дотримання юридичної визначеності розкрито зміст поняття
«невиконання рішення ЄСПЛ», що здійснено на підставі застосування
субсидіарного тлумачення кримінально-правових норм та з використанням
методу логічної інверсії;
6) обґрунтовано, що різні форми об’єктивної сторони досліджуваного
злочину детермінують застосування диференційованого підходу до
кримінально-правової характеристики суб’єкта цього злочину. Запропоновано
уточнити зміст поняття службової особи, яке передбачене ч. 2 ст. 382 КК
України, а також викласти відповідну ознаку, що стосується спеціального
суб’єкта злочину, у такій редакції: «особою, що має судимість за злочин,
передбачений цією статтею»;
7) запроваджено до наукового обігу поняття «надмірна пеналізація», під
якою розуміється наявність у санкції кримінально-правової норми такого виду
або міри основного чи додаткового покарання, в обов’язковому характері якого
немає об’єктивної необхідності. На розвиток цього положення визнано

необхідним удосконалити санкції кримінально-правових норм (відповідний
проект міститься у висновках цього дослідження).
8) здійснено теоретичне моделювання нового виду покарання, який
пропонується іменувати «штрафна компенсація»;
удосконалено:
9) визначення поняття родового об’єкта злочинів проти правосуддя, під
яким пропонується розуміти суспільні відносини між учасниками судочинства
та іншими зацікавленими особами з приводу досягнення справедливого
результату судової процедури;
10) наукове уявлення про зміст суб’єктивної сторони аналізованого
злочину (зокрема додатково аргументована критика позиції, згідно з якою
невиконання судового рішення або перешкоджання його виконанню може
вчинятися з непрямим умислом);
11) конструкцію ст. 382 КК України: в аспекті de lege ferenda (як
подальший розвиток пунктів 5 і 9 наукової новизни) по-новому сформульовано
диспозиції і санкції відповідних кримінально-правових норм, а також
доповнено зазначену статтю приміткою;
дістали подальшого розвитку:
12) критика щодо ототожнення деякими науковцями родового, видового та
безпосереднього об’єктів злочинів всупереч загальнотеоретичній класифікації
таких діянь. Створено підґрунтя для подальшого вивчення змісту та
співвідношення класифікаційних категорій об’єктів злочинів проти правосуддя;
13) обґрунтування концепту щодо потерпілого як факультативної ознаки
складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України;
14) «широкий» герменевтичний підхід до розуміння предмета злочину,
згідно з яким будь-який судовий акт (вирок, рішення, ухвала, постанова,
судовий наказ як різновид рішення, окрема ухвала тощо) може бути предметом
аналізованого злочину, оскільки існує низка судових рішень, якими справа не
вирішується по суті, але ці рішення є важливими передумовами для одержання
доказів, застосування запобіжних заходів, виконання інших юридично
значущих дій, від чого залежить доля справи;
15) наукові положення про зв’язок предмета злочину та його об’єктивної
сторони, що проілюстровано тлумаченням ч. 4 ст. 382 КК України;
16) теоретичний підхід, відповідно до якого виконання судового рішення
особою під час кримінального провадження не може вважатися такою зміною
обстановки, що призводить до втрати діянням суспільної небезпечності.
Натомість обстояна позиція, згідно з якою подальше виконання обвинуваченим
судового рішення може бути підставою його звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, внаслідок чого особа перестає
бути суспільно небезпечною.
Наукова цінність дисертації полягає у тому, що сформульовані у ній
висновки логічно доповнюють і розвивають розділи кримінально-правової
теорії, присвячені функціонуванню інституту кримінальної відповідальності,
зокрема – за невиконання судового рішення. Науково значущими слід визнати
досягнення здобувачки і в аспекті реформування кримінального законодавства,

що нині триває (йдеться про розробку спеціалістами нового Кримінального
кодексу України).
Пропоновані положення також можуть стати основою подальших
наукових розвідок у межах окремих галузей юридичної науки – кримінальновиконавчого права, кримінології, кримінального процесуального й
адміністративного права.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
можуть використовуватися у:
– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших наукових
розробок і досліджень проблем злочинів проти правосуддя, розмежування
ознак складів злочину, взаємозв’язку кримінального права та кримінального
процесу, а також під час підготовки відповідних розділів науково-практичних
коментарів кримінального та кримінального процесуального законодавства,
підручників, навчальних і методичних посібників;
– правотворчості – у процесі підготовки змін і доповнень до КК України,
а також під час удосконалення відповідних положень інших нормативноправових актів, спрямованих на протидію злочинам;
– правозастосовній діяльності – під час вирішення проблемних питань
кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також у процесі вивчення та
узагальнення судової практики Верховним Судом;
– навчальному процесі – для підготовки та читання лекцій, проведення
семінарських і практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальне
право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія»,
«Кримінально-виконавче право», інших дисциплін кримінально-правового
циклу у вищих навчальних закладах юридичного спрямування та на юридичних
факультетах.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні наукові результати дисертації висвітлені у 10 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть
викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій.
Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1. Чорна О. С. Щодо поняття службової особи, яка є суб’єктом злочину
«невиконання судового рішення». Наука і правоохорона. 2015. № 4. С. 160–165.
2. Чорна О. С. Невиконання судового рішення: зміст предмета злочину.
Наука і правоохорона. 2016. № 1. С. 189–196.
3. Чорна О. С. Про узгодженість поглядів щодо безпосереднього об’єкта
злочину «невиконання судового рішення» теоретичним засадам класифікації
об’єктів злочинів. Наука і правоохорона. 2018. № 4. С. 224–235.

4. Чорна О. С. Порівняльно-правові дослідження проблем відповідальності
за невиконання судового рішення: критичні міркування. Eurasian Academic
Research Journal. 2019. № 5. С. 80 – 88.
5. Чорна О. С. Про тлумачення ознак суб’єкта складу злочину
«невиконання судового рішення». Наука і правоохорона. 2019. № 4 (46). С.
312–324.
Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових
видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС:
6. Чорна О. С. Відповідальність за невиконання рішення Європейського
суду з прав людини: проблеми удосконалення кримінально-правових норм.
Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. P. 194–200.
Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
7. Чорна О. С. Невиконання судового рішення у класифікаційних
категоріях злочинів проти правосуддя. Політика в сфері боротьби зі
злочинністю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., що відбулася 18 – 19
грудня 2015 року у Юридичному інституті Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ. 2016. С. 149–153.
8. Чорна О. С. Дискусії щодо тлумачення змісту предмета злочину,
передбаченого ч.ч. 1 – 3 ст. 382 КК України. Протидія злочинності в Україні:
кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Все-укр. наук.-практ.
семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.); упоряд. д.ю.н., доц. Є. О.
Письменський. Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка,
2016. С. 224–227.
9. Чорна О. С. Надмірно тривале виконання судового рішення потребує
криміналізації. Правова реформа: концепція, мета, впровадження: Зб. наук.
праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 року) / за
заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 435–438.
10. Чорна О. С. Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення: деякі критичні зауваги щодо порівняльно-правових досліджень.
Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. (24 трав. 2019 р., м. Одеса). Одеса: Національний
університет «Одеська юридична академія», 2019. C. 226–228.
Усі наукові публікації Чорної О.С. відповідають вимогам п. 11 «Порядку
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня
2019 р.
6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура та обсяг дисертації обумовлені її метою та завданнями. Праця
складається із двох анотацій (українською та англійською мовами), вступу,

трьох розділів, логічно об’єднаних у десять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел (406 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації
– 271 сторінка, із яких основний текст займає 210 сторінок, список
використаних джерел – 40 сторінок, додатки – 4 сторінки.
7. Характеристика особистості здобувача
Чорна Олена Сергіївна народилася 11 вересня 1992 р. в місті Одесі.
З 2009 р. по 2013 р. навчалася на економіко-правовому факультеті
Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова за спеціальністю
«Правознавство», який закінчила у 2013 р. та отримала диплом бакалавра з
відзнакою.
З 2013 р. по 2015 р. навчалася в Національній академії прокуратури
України за спеціальністю «Правознавство», яку закінчила у 2015 р. та отримала
диплом магістра з відзнакою.
З 2017 р. по 2020 р. навчалася в Національній академії державного
управління при Президентові України за спеціальністю «публічне управління»,
яку закінчила у 2020 році та отримала диплом магістра з відзнакою.
З 2015 р. по 2017 р. працювала прокурором місцевих прокуратур міста
Києва. Здійснювала нагляд за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, підтримувала державне обвинувачення у суді.
У 2018 р. працювала радником з питань взаємодії з правоохоронними
органами ПрАТ «Київстар».
З 2017 р. до цього часу – адвокат, займається приватною практикою.
Із жовтня 2016 р. по теперішній час є аспіранткою відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України.
Вільно володіє англійською мовою.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана українською мовою, з дотриманням правильності
вживання юридичної та спеціальної термінології. Текстове подання матеріалів
дослідження, формулювання наукових положень, висновків і рекомендацій
забезпечують легкість і доступність їх сприйняття, відповідають стилю
науково-дослідної літератури.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Чорною О.С., а також вивчення повноти публікацій основних
результатів дослідження

