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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Кримінальне 

провадження неможливо уявити без наявності певних порушень його 

учасниками норм кримінального процесуального права. Саме тому держава 

передбачає законодавчі механізми запобігання та припинення таких 

порушень, усунення негативних наслідків останніх у вигляді запровадження 

відповідних правових інститутів. Крім того, у Кримінальному 

процесуальному кодексі України безпосередньо передбачено таке поняття як 

«істотне порушення вимог кримінального процесуального закону», зміст 

якого потребує наукового пізнання. 

У діяльності органів досудового розслідування набула широкого 

розповсюдження негативна практика порушення процесуальних норм, що 

полягає в обмеженні права підозрюваного на захист, незаконному затриманні 

осіб, невідповідності повідомленої підозри обвинувальному акту тощо. 

Поряд з цим, такі порушення вчиняються не лише слідчими та прокурорами, 

а й суддями і слідчими суддями. Так, в окремих випадках грубі порушення 

норм кримінального процесуального законодавства судді допускають через 

неуважне або недбале ставлення до своїх обов’язків. Це, в свою чергу, 

зумовлено як значним навантаженням на кожного суддю, так і низьким 

фаховим рівнем підготовки багатьох суддів місцевих судів, про що свідчить 
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зміст ухвалених ними судових рішень. Зазначені недоліки можуть бути 

зумовлені також відсутністю належного контролю за якістю роботи суддів з 

боку керівництва суду. 

Враховуючи зазначене вище, можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Томіна Е.Є. є актуальним, адже порушення норм кримінального 

процесуального права є суттєвою перепоною на шляху виконання завдань 

кримінального провадження. Це зумовлює невдоволеність суспільства 

результатами діяльності правоохоронних органів, породжує зневіру 

громадян у справедливість та добропорядність суб’єктів кримінального 

процесу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконувалось відповідно до п. 2.2. Стратегії національної 

безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 

2007 р. № 105/2007 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. 

№ 389/2012), відповідає положенням Концепції реалізації державної політики 

у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 

1209-р; відповідає вимогам Концепції реформування кримінальної юстиції, 

затвердженої Указом Президента України від 08 квітня 2008 р. № 311/2008. 

Дисертаційне дослідження має належну емпіричну базу, що включає:  

– результати анкетування 183 працівників прокуратура, 167 

працівників суду та 129 адвокатів Київської, Житомирської, Черкаської, 

областей та м. Києва у період з 2013 до 2015 рр.; 

– узагальнені дані вивчених матеріалів 350 кримінальних проваджень 

(справ);  

– офіційні статистичні дані Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Дисертаційне дослідження Томіна Е.Є. вирізняється науковою 

новизною, яка полягає як у постановці проблеми, так і в способі її 
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вирішення. За характером та змістом дисертація є одним із перших в Україні 

комплексним науковим монографічним дослідженням процесуальних 

порушень у досудовому та судовому провадженнях, що ґрунтується на 

кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Вперше сформульовано авторське визначення поняття кримінального 

процесуального правопорушення, під яким пропонується розуміти 

передбачене кримінальним процесуальним законодавством винне діяння (дія 

або бездіяльність), вчинене учасником кримінального провадження, що 

завдає шкоди учасникам кримінального провадження, за яке законодавством 

передбачена відповідальність; здійснено класифікацію правових наслідків 

вчинення кримінальних процесуальних порушень, в основу якої покладено 

такі критерії: 1) залежно від складу; 2) за характером; 3) за ступенем 

визначеності; 4) за змістом; 5) за визначенням у законі; 6) за ступенем 

обмеження свободи особи; 7) за часом дії; 8) за матеріальністю; обґрунтовано 

доцільність доповнення чинного КК України та КУпАП нормами щодо 

встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за кримінальні 

процесуальні порушення; 

Удосконалено висновок про те, що шкідливість певного порушення 

норм кримінального процесуального права є необхідною для визнання такого 

порушення деліктом (кримінальним процесуальним правопорушенням), що 

надає підстави розмежовувати поняття «кримінальне процесуальне 

порушення» (тобто, будь-яке порушення норм кримінального 

процесуального права) і «кримінальне процесуальне правопорушення», які 

співвідносяться між собою як загальне і окреме відповідно; основні критерії 

класифікації кримінальних процесуальних порушень, а саме: 1) ступінь 

небезпеки для існування та реалізації кримінальних процесуальних відносин; 

2) суб’єкт порушення; 3) об’єкт процесуального порушення; 

Дістало подальший розвиток положення про те, що кримінальна 

процесуальна відповідальність відрізняється від матеріально-правових видів 
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юридичної відповідальності (кримінальної, адміністративної, 

дисциплінарної, цивільно-правової) за такими ознаками: як сфера 

застосування; суб’єктним складом; нормативною основою; фактичною 

підставою; особливим порядком реалізації  і актами застосування 

кримінально-процесуальної відповідальності; висновок про те, що не будь-

яке порушення норм кримінального процесуального права можна визнавати 

кримінальним процесуальним правопорушенням, а тільки таке, щодо якого у 

КПК України встановлено санкцію. Якщо санкція за порушення норм 

кримінального процесуального права передбачено не в цьому законі, а в 

інших законодавчих актах (КК України, КУпАП), то таке правопорушення 

визнається кримінальним правопорушенням або адміністративним 

проступком; стан наукових досліджень щодо процесуальних порушень у 

досудовому та судовому провадженнях. 

Методологія дисертаційного дослідження Томіна Е.Є., як це 

випливає з тексту роботи, базується на загальних положеннях діалектики і 

застосуванні, поряд із загальнонауковими методами, і таких спеціальних 

методів дослідження як історико-правовий, порівняльно-правовий,  

формально-логічний, статистичний, соціологічний. Комплексне 

застосування цих методів забезпечило всебічність, повноту та 

об’єктивність отриманих результатів. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані автором 

результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у різних 

аспектах правової діяльності.  

Сформульовані в дисертації положення, висновки й пропозицій можуть 

бути використані: 

– науково-дослідній сфері –в процесі опрацювання теоретичних та 

прикладних проблем кримінальних процесуальних порушень (акт 

впровадження у наукову діяльність Приватного вищого навчального закладу 

«Європейський університет» від 27 січня 2016 року);  



 

 

 5 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 

кримінального процесуального, кримінального та адміністративного 

законодавства України ;  

– навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, розробці курсів лекцій, навчально-методичних матеріалів з курсу 

«Кримінальний процес України», коментарів до КПК України тощо (акт 

впровадження в навчальний процес Приватного вищого навчального закладу 

«Європейський університет» від 27 січня 2016 року, акт впровадження в 

навчальний процес Національного університету державної податкової 

служби України від 20 січня 2016 року); 

– практичній діяльності – у слідчій та судовій діяльності як рекомендації 

при розслідуванні кримінальних правопорушень та судового розгляду 

кримінальних справ (акт впровадження в практичну діяльність управління 

ГСУ НП України від 16 травня 2016 року). 

Основні теоретичні результати дослідження доповідалися автором  

на п’яти науково-практичних конференціях.  

Основні теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації, 

сформульовані у дисертації, знайшли своє відображення у 12 наукових 

публікаціях, серед яких 6 наукових статей, що опубліковані у юридичних 

фахових виданнях України, затвердженим наказом МОН України, 1 з них – в 

іноземному фаховому виданні, та 5 тезах доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Дисертація має чітку структуру: складається зі вступу, трьох розділів, 

кожен з яких поділяється на відповідні підрозділи, залежно від висвітлених 

питань, висновків, списку використаних джерел на додатків. 

Текст автореферату цілком відповідає змісту дисертаційного 

дослідження, наукові публікації автора з достатньою повнотою передають 

його зміст. 

Дисертація виконана за планом, написана логічно, літературною 
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українською мовою. Зміст роботи відповідає науковій спеціальності, за якою 

виконана дисертація, та плану дисертаційного дослідження.  

Представлена робота характеризується критичним аналізом попередніх 

дослідників, зокрема, після аналізу літературних джерел та думок науковців 

автор висловлює свою точку зору щодо існуючих проблемних питань, 

наводить додаткові аргументи на користь вже висловлених поглядів вчених 

та практиків, позиції яких підтримує, та коректно критикує окремі точки 

зору.  

Відзначаючи належний рівень виконаного дисертаційного 

дослідження з обраної теми та його актуальність, слід відзначити, що не 

з усіма положеннями автора можна погодитися. Окремі твердження 

дисертанта мають дискусійний характер, є спірними і потребують 

додаткової аргументації: 

1.  Перш за все, вважаю за доцільне висловити пропозицію щодо 

наповнення дисертаційного дослідження практичним змістом. Робота    

Томіна Е.Є. носить здебільшого теоретичний характер і побудована в 

основній своїй суті на теоретичному аналізі думок вітчизняних і зарубіжних 

вчених щодо тих чи інших понять і узагальнення даних думок в єдиному 

висновку. Проте, враховуючи актуальність даного напрямку дослідження 

хотілося б побачити більше практичного значення роботи. Автор вносить 

деякі пропозиції щодо внесення доповнень до законодавчих актів таких, як 

Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, проте дані положення в якійсь мірі виходять за паспорт 

спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність, хоча є слушними і 

змістовними. 

На мою думку, розділ 3 дисертації слід було б доповнити підрозділом 

щодо шляхів усунення процесуальних порушень у досудовому і судовому 

провадженнях і в цьому підрозділі внести пропозиції щодо доповнень саме 
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Кримінального процесуального кодексу України і зробити акцент на главу 26 

КПК України «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування».  

2. Видається сумнівним твердження автора щодо того, що ним вперше 

сформульовано авторське визначення поняття кримінального процесуального 

правопорушення, під яким пропонується розуміти передбачене кримінальним 

процесуальним законодавством винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

учасником кримінального провадження, що завдає шкоди учасникам 

кримінального провадження, за яке законодавством передбачена 

відповідальність (стор. 4 автореферату, стор. 9 дисертації).  

У 2009 році  у Київському національному університеті внутрішніх 

справ була захищена дисертація Чабанюком Вадимом Дмитровичем на тему 

«Кримінально-процесуальні правопорушення в досудовому провадженні та 

відповідальність за їх вчинення». На стор. 4 зазначеного автореферату в 

частині «удосконалено» ми можемо побачити позицію автора стосовно 

специфіки формулювання поняття кримінально-процесуального 

правопорушення під яким він розуміє винне, суспільно-небезпечне діяння, 

вчинене суб’єктом кримінально-процесуальних правовідносин, в порушення 

вимог КПК України, законів України, Конституції України, рішень 

Європейського суду з прав людини, чинних міжнародно-правових договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що завдає 

шкоди правам і законним інтересам учасникам процесу і тягне за собою 

відповідальність за їх вчинення. 

Порівнявши два наведених визначення Томіна Е.Є. та Чабанюка В.Д. 

вважаю за доцільне визначення, наведене Томіним Е.Є. зазначати, як не таке 

що дане вперше, а те, що набуло подальшого розвитку. 

3. На сторінках 160, 164 дисертації (13-14 автореферату) Томін Е.Є.  

пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (стаття 185-14) та Кримінального кодексу України (стаття 
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382). Пропозиції є слушними та обґрунтованими, проте у мене викликають 

сумніви санкції до запропонованих автором статей. Вважаю за необхідне 

орієнтуватися в даному питанні на Кримінальний процесуальний кодекс 

України, який був прийнятий останнім серед даних законодавчих актів. Якщо 

проаналізувати грошові стягнення, які покладаються на учасників 

кримінального провадження згідно діючого КПК України, то ми побачимо, 

що всі вони визначені у відповідних розмірах мінімальної заробітної плати. І 

це є на сьогоднішній день більш доцільно, так як грошовий еквівалент 

останнього є в рази більший, ніж неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, що може стримати суб’єкта правопорушення від протиправної 

поведінки. 

Хотілося б почути думку дисертанта з даного питання. 

4. На стор. 8 дисертації (стор. 4 автореферату) Томін Е.Є. стверджує, 

що під час анкетування слідчих….(далі по тексту) було використано методи 

конкретно-соціологічних досліджень, що дозволили вирішити окремі 

теоретичні та прикладні проблеми, надати теоретичні і практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності слідчої та судової діяльності. 

Проте у додатках до дисертації та по тексту роботи не вдалося побачити 

результати опитування слідчих, а це було б доцільно, тому що слідчий саме 

та особа, яка дасть найбільш повне уявлення про існуючі проблеми на 

досудовому розслідуванні та надасть можливі шляхи їх вирішення.   

До того ж по тексту дисертації зустрічається термінологія, що не 

відповідає діючому КПК України (дізнавач, кримінальна справа, 

обвинувальний висновок, підсудний, порушення кримінальної справи і т.д.).  

Висловлені зауваження стосуються окремих положень дисертаційного 

дослідження Томіна Едуарда Євгеновича на тему «Процесуальні порушення 

у досудовому та судовому провадженнях», мають дискусійний характер, 

відображають особисту позицію опонента та не впливають на загалом 

позитивну оцінку роботи. 
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