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Актуальність теми дослідження визначається тим, що кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення є надзвичайно 

перспективним для розвитку змагального характеру кримінального 

судочинства. Суттєве розширення переліку складів злочинів, за фактом 

вчинення яких кримінальне провадження здійснюється за ініціативою 

потерпілої сторони, суттєво забезпечує процесуальну економію. Нині КПК 

України визначає майже 60 складів кримінальних правопорушень, за якими 

може бути застосоване кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення (гл. 36). Мова йде про провадження у формі приватного 

обвинувачення нетяжких злочинів без обтяжуючих обставин: проти життя та 

здоров’я особи (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, умисне легке 

тілесне ушкодження, погроза вбивством), проти статевої свободи та 

недоторканості особи (зґвалтування, примушування до вступу у статевий 

зв'язок), проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або релігійних переконань, порушення 

недоторканності житла, порушення авторського права і суміжних прав), у 
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сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  (несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 

багатьох інших, охарактеризованих на сторінках дисертаційного дослідження.  

За таких умов вкрай гострою є потреба у комплексному аналізі  

законодавчих актів, матеріалів слідчої та судової практики щодо особливостей 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, а також 

теоретичного обґрунтування, розробці рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності слідчих та судових органів у даному напрямі. 

Вказане та інші об’єктивні обставини обумовлюють актуальність теми 

дисертації.  

Багато питань, які стосуються проблематики дисертації, у науковій 

літературі не досліджені, а деякі – розроблено недостатньо. Так, існує 

об’єктивна необхідність висвітлення ґенези кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення на території України; здійснення 

класифікації кримінальних правопорушень, що розслідуються у формі 

приватного обвинувачення; виокремлення типових слідчих ситуацій при 

розслідуванні кримінальних правопорушень у формі приватного 

обвинувачення; з’ясування особливостей початкового етапу кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення; визначення процесуальних  

особливостей кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення;  узагальнення практики участі захисника у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення; висвітлення особливостей 

використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні кримінальних 

правопорушень у формі приватного обвинувачення; характеристики 

можливості застосування медіації за даних умов; удосконалення практики 

застосування угод про примирення у кримінальних провадженнях у формі 

приватного обвинувачення.  
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На  вирішення вказаних важливих, та в ряді випадків проблемних 

питань спрямоване дослідження Дікова Іллі Валерійович,  відповідно до 

визначеної мети роботи, що полягає у комплексному аналізі законодавчих 

актів, матеріалів слідчої та судової практики щодо особливостей 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, а також 

теоретичне обґрунтування, розробка рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності слідчих та судових органів, пов’язаної з 

вдосконаленням розслідування кримінальних правопорушень приватного 

обвинувачення (с. 7  дисертації). З метою досягнення вказаної мети у роботі 

сформовано ряд задач (с. 7-8 дисертації).  

Дисертація виконана відповідно до важливих державних програм, 

нормативно-правових актів, спрямована на реалізацію їх положень 

(Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016−2020 рр., затверджені  

постановою загальних зборів НАПрН України 24 вересня 2010 року № 14-10 (зі 

змінами, внесеними постановою загальних зборів від 05 березня 2012 року №4-

12); Концепція державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, схвалена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 

1000/2011; Концепція Державної програми профілактики правопорушень на 

період до 2015 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

30 листопада 2011 року № 1209-р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій полягає у тому, що за характером і змістом розглянутих питань 

дисертація є одним із перших наукових, комплексних, монографічних 

досліджень проблем, пов’язаних з особливостями кримінального провадження 

у формі приватного обвинувачення. В дисертації обґрунтовується низка нових 

теоретичних положень і висновків, які розширюють уявлення та визначають 

перспективи наукового забезпечення кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення.  

Автором сформульовано низку положень, висновків і пропозицій, 

важливих для юридичної науки.  
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Достовірність отриманих наукових результатів обумовлена 

застосуванням сукупності загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів, дослідження (с. 8-9 дисертації): зокрема, діалектичного, історико-

правового, догматичного, порівняльно-правового, формально-логічного, 

статистичних та соціологічних методів; використанням ґрунтовної емпіричної 

бази дослідження, основу котрої складають результати анкетування 189 

слідчих МВС (Національної поліції), 178 працівників суду, серед яких судді 

становлять 92 особи, помічники суддів – 58 осіб, консультанти суду – 28 осіб 

в таких регіонах України як: Київська, Житомирська, Черкаська, Полтавська, 

Рівненська області та міста Києва. 

Проведене дослідження ґрунтується на аналізі значної кількості 

законодавчих та наукових джерел, даних слідчої та судової практики. 

Отримані висновки відрізняються обґрунтованістю, сформованим авторським 

баченням щодо вирішення проблемних питань.     

Слід відзначити хороший літературний стиль, доступність аргументації, 

вдале ілюстрування теоретичних положень узагальненими статистичними 

даними, прикладами з практики. Інформативними є систематизовані 

здобувачем додатки до дисертації, що демонструють результати проведених 

емпіричних досліджень, відомості про впровадження у практичну 

правоохоронну діяльність та освітній процес.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 

Україні наукових, комплексних, монографічних досліджень особливостей 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. 

Слід підкреслити, що якщо під кутом зору науки кримінального процесу 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення піддавалося 

окремим дослідженням, то розгляд даної проблематики у криміналістичному 

змісті дійсно зроблений вперше. Додам, що відчувається школа наукового 

керівника – криміналіста, професора П.В. Цимбала, й дуже цінно та 

перспективо, що традиційні погляди на розглядуваний правовий інститут 
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набули нового, перспективного і змістовно насиченого змісту. Тому наукова 

новизна полягає і у комплексному характері дослідження, і в застосовуваних 

методах пізнання, і, головне –  в отриманих результатах.  

Так, відповідно до вимог наукової новизни автором:    

− запропоновано авторську періодизацію становлення інституту 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення з 

урахуванням особливостей його нормативно-правового закріплення; 

– класифіковано кримінальні правопорушення, що розслідуються у 

формі приватного обвинувачення за декількома критеріями; 

– обґрунтовано доцільність передбачити обов’язкову участь захисника 

у кримінальному провадженні приватного обвинувачення, у зв’язку з чим 

запропоновано доповнити ч.2 ст. 52 КПК України. 

Крім того, у роботі ряд положень було удосконалено та дістали 

подальшого розвитку (с. 10-11).  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у наукових працях. Основні наукові 

результати дисертації відображено в 11 наукових працях, серед яких 7 

наукових статей, опублікованих в юридичних фахових виданнях України, 

затверджених наказом МОН України, 1 з них у фаховому іноземному виданні, 

та 4 тез доповідей, оприлюднених на науково-практичних конференціях. 

Значення праці для науки і практики полягає в тому, що пропозиції 

здобувача використовуються та мають перспективу подальшого 

впровадження при вирішенні практичних завдань  у науково-дослідній сфері, 

у законотворчій діяльності, у освітньому процесі вищих навчальних закладів 

України, у практичній діяльності правоохоронних органів України. Це 

підтверджується відповідними актами впровадження, які представлені у 

додатках до дисертації.  

Зміст дисертації. Заслуговує схвалення структура дисертації, в якій у 

логічній послідовності від загального до окремого, у межах трьох розділів, 

дев’яти підрозділів, досліджуються основні питання. Робота доповнюється 
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додатками, які містять узагальнені результати опитування слідчих 

Національної поліції (МВС України), суддів, відомості про впровадження.  

Список використаних джерел включає 242 найменування, що охоплює 

законодавчі джерела, наукові праці, емпіричні джерела.  

Перший розділ дисертації «Загальні положення здійснення 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення» розкриває 

питання зародження, розвитку та сучасного стану кримінального провадження 

у формі приватного обвинувачення (підрозділ 1.1.); класифікації  

кримінальних правопорушень, що розслідуються у формі приватного 

обвинувачення (підрозділ 1.2); типових ситуацій при розслідуванні 

кримінальних проваджень у формі  приватного обвинувачення (підрозділ 1.3).  

У підрозділі 1.1. привертає увагу ґрунтовний аналіз наукових праць 

щодо висвітлення історії дослідження, окреслення теоретичного підґрунтя 

роботи. Проведене дослідження наукових праць свідчить про достатній рівень 

опрацювання становлення кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення (с. 14-24). На підставі проведених досліджень історичних 

аспектів проблематики автор підсумовує, що спільним для всіх періодів було 

те, що дана форма кримінального провадження у кримінальному провадженні 

є виявом збереження первинних основ. Предмет доказування охоплював 

елементи малозначних складів злочину (обставини й умови вчиненого діяння, 

об’єкт і суб’єкт посягання, особа правопорушника, завдані наслідки), судовий 

розгляд ґрунтувався на засадах приватного обвинувачення, тобто відбувався 

винятково з волі жертви злочину, яка то володіла, то втрачала необмежений 

комплекс прав на збір доказів і підтримання обвинувачення в суді як 

самостійно, так із державним обвинувачем, зокрема (с. 24-25).  

У підрозділі 1.2. автор  цілком слушно наголошує, що за своєю 

правовою природою кримінальне провадження у формі приватного 

обвинувачення є передбаченим у межах кримінального провадження засобом 

захисту приватних прав особи, порушення яких відбулося внаслідок 

кримінально-караного діяння, що передбачає покладання на обвинувача 
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обов’язку підтримувати й доводити правомірність пред’явленого ним 

обвинувачення (с. 26) й переконливо обґрунтовує значення інституту 

приватного обвинувачення як самостійного правового інституту (с. 27).  

Звертається прискіплива увага на проблемні питання реалізації 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення у зв’язку з 

тим, що у справах зазначеної категорії передбачено обов’язкове проведення 

досудового розслідування (ст. 477), що закінчується складанням 

обвинувального акта (ч. 4 ст. 110) (с. 27-28). Проблемність полягає й у тому, 

що з моменту подання заяви потерпілий фактично усувається з процесу, а 

його роль і функції переходять до прокурора. Потерпілому надається право 

вплинути на процес у випадку відмови прокурора від підтримання державного 

обвинувачення (ст. 340 КПК України), а також у випадку укладення угоди про 

примирення (гл. 35 КПК України). Здобувач підкреслює, що у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення реалізовано виключно 

матеріальний аспект, а його процесуальна форма проігнорована (с. 28). 

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях автор надає авторське 

визначення приватного обвинувачення як єдиного комплексу правових норм, 

які передбачають офіційне звернення потерпілого до прокурора, слідчого з 

вимогою про притягнення що кримінальної відповідальності особи, яка винна 

у заподіянні шкоди (с. 29).  

Здобувач формує перелік кримінальних правопорушень, кримінальне 

провадження щодо котрих здійснюється у форм приватного обвинувачення, й 

обґрунтовує пропозиції щодо його розширення (с. 29-33).  

У підрозділі 1.3. здобувач приділяє прискіпливу увагу тлумаченню 

поняття «слідча ситуація», на підставі вивчення праць вчених (В.П. Бахін,       

Р.С. Бєлкін, О.Н. Колесніченко, М.В. Салтєвський та ін.) підсумовує, що при 

розслідуванні кримінальних правопорушень у формі приватного 

обвинувачення, типова слідча ситуація містить в собі відомості, які виділені з 

конкретної події кримінального правопорушення, які характеризують 
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визначений вид, або групу кримінальних правопорушень (с. 45-46). З цією 

метою здобувачем виділяються складові – об’єктивні і суб’єктивні чинники.  

Заслуговує на схвалення формування слідчих ситуацій щодо 

розглядуваної проблематики. Так, здобувач розглядає слідчі ситуації, які 

виникають на етапі збирання основних відомостей про подію кримінального 

правопорушення після відкриття кримінального провадження. (ситуації 

інформаційної недостатності (пошукові ситуації); ситуації інформаційної 

достатності про вчинення кримінальних правопорушень приватного 

обвинувачення).  

Розділ 2 «Процесуальні аспекти кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення» присвячений висвітленню початкового етапу 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (підрозділ 

2.1), процесуальних особливостей кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення (підрозділ 2.2), участі захисника у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення (підрозділ 2.3).  

За змістом підрозділу 2.1. докладно описується механізм внесення 

інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення 

кримінального правопорушення, кримінальне провадження щодо якого буде 

здійснюватися у формі приватного обвинувачення, розкривається змістовна 

сторона діяльності компетентних осіб та її нормативно-правове забезпечення.  

Автор в цілому позитивно оцінює законодавчі новели, й контексті 

розглядуваної проблематики, виходячи із тієї обставини, що у КПК України 

відсутнє визначеня ЄРДР, пропонує власне визначення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань як «упорядкованої електронної інформаційної бази 

кримінальних процесуальних документів, метою якої є фіксація, зберігання, 

пошук, облік, захист, узагальнення, використання відомостей про кримінальне 

правопорушення, осіб, що його вчинили, процесуальні рішення слідчого, 

прокурора, початок та хід досудового розслідування» (с. 77). 
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У підрозділі 2.2. здобувач,  ґрунтуючись на дані проведених емпіричних 

досліджень, вказує про те, що існуюче кримінальне провадження у формі 

приватного обвинувачення потребує вдосконалення (с. 83). 

Відповідно, здобувачем обґрунтовується, що законодавець, визнавши 

розглядувані кримінальні правопорушення такими, що не становлять великої 

суспільної небезпеки, повинен наділити потерпілого правом підтримання 

обвинувачення в судовому засіданні без проведення досудового розслідування 

(с. 88).  

Автор доходить до висновку, що в КПК України законодавець фактично 

відмовився від традиційного розуміння інституту приватного обвинувачення, 

а його функціонування заміщено категорією справ приватно-публічного 

обвинувачення, виділеною в КПК України 1960 року. За такого підходу вести 

мову про існування окремого провадження, яке мало б певні особливості, 

неможливо. Розширення переліку правопорушень у яких провадження 

здійснюється у формі приватного обвинувачення, попри всі його позитивні 

риси фактично не дає підстав для констатації наявності самого провадження з 

певними правилами, зі специфічністю слідчих та судових дій (с. 90).  

У підрозділі 2.3. доводиться, що право підозрюваного, обвинуваченого 

на захист включає в себе: а) надання йому викладених у законі засобів захисту 

своїх інтересів; б) право користуватися допомогою захисника; в) обов'язок 

слідчого, прокурора, суду забезпечити можливість участі захисника у справі. 

Обґрунтовано, що право підозрюваного (обвинуваченого) на захист 

включає в себе: а) надання йому викладених у законі засобів захисту своїх 

інтересів під час кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення; б) право користуватися допомогою захисника; в) обов’язок 

слідчого, прокурора, суду забезпечити можливість участі  захисника у справі. 

Розділ 3 «Використання спеціальних знань при розслідуванні 

кримінальних правопорушень у формі приватного обвинувачення» 

присвячений розгляду питань використання спеціальних знань під час 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (підрозділ 
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3.1), застосування медіації під час кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення (підрозділ 3.2), укладення угоди про примирення 

як засіб спрощення кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення (підрозділ 3.3.).  

Так, за змістом підрозділу 3.1 автор приділяє увагу висвітленню понять 

«спеціальні знання» та «судова експертиза», їх співвідношенню.  

Формулюючи висновки за змістом підрозділу 3.2. здобувач підсумовує, 

що застосування медіації є оптимальним шляхом вирішення конфліктів у 

наступних випадках, коли: а) сторонам конфлікту важливо зберегти нормальні 

ділові  або особисті стосунки в майбутньому; б) на ситуацію впливає емоційна 

складова конфлікту; в) необхідно зберегти повну конфіденційність;                          

г) необхідно розробити всеохоплююче рішення, що врегулює існуючу 

проблему в цілому. 

У підрозділі 3.3. влучно підкреслюється, що укладаючи угоду про 

примирення, слід враховувати, що вона може бути укладена тільки у 

випадках, коли кримінальне правопорушення завдає шкоди приватним 

інтересам (інтересам фізичної особи) та/або майновим інтересам юридичної 

особи, тобто лише щодо діянь, які посягають на приватні інтереси та не 

зачіпають значною мірою публічних інтересів.  

Висновки дисертації дають відповіді на поставлені здобувачем завдання.  

У цілому, матеріал дисертації поданий логічно, використані нові 

законодавчі, наукові джерела, результати власних емпіричних досліджень, 

формуються нові науково обґрунтовані положення. 

Проведене здобувачем дослідження є завершеним, його вивчення  

дозволяє зробити висновок про належний рівень проведеного дослідження, за 

результатами котрого сформовані теоретичні положення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення розслідування кримінальних проваджень у 

формі приватного обвинувачення. Оформлення дисертації відповідає 

встановленим вимогам.  
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Автореферат дисертаційного дослідження достатньо ґрунтовно 

розкриває його зміст і надає повне уявлення про наукову цінність і практичну 

значущість  праці. Зміст автореферату та основних положень дисертації є 

ідентичними.  

Вивчення змісту дисертації свідчить і про певні зауваження, на які 

здобувачу слід звернути більш прискіпливу увагу, або забезпечити їх належну 

аргументацію. Зокрема:  

1. У підрозділі 1.2 «Класифікація кримінальних правопорушень, що 

розслідуються у формі приватного обвинувачення» здобувач формує перелік 

кримінальних правопорушень, кримінальне провадження щодо котрих 

здійснюється у форм приватного обвинувачення, обґрунтовує пропозиції 

щодо його розширення (с. 29-33). Враховуючи важливе значення даних 

положень для формування теоретичного підґрунтя роботи, варто було б 

приділити увагу й класифікації кримінальних правопорушень за чітко 

визначеними критеріями.  

2. На підставі проведених досліджень, автор пропонує розширити 

перелік кримінальних правопорушень, які можуть розслідуватися у формі 

приватного обвинувачення, доповнивши п. 2 ч. 1 ст. 477 КПК України 

злочинами, передбаченими ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування), ст. 153 

(насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом),              

ст. 154 (примушування до вступу в статевий зв'язок) КК України (с. 32-33 

дисертації, с. 8 автореферату). На думку опонента, варто було б посилити 

аргументацію вказаних пропозицій, й, можливо, впровадити отримані 

результати до законодавчого процесу.  

Це стосується й пропозицій щодо внесення змін до ч. 2 ст. 63 

Конституції України, сформулювавши її таким чином: «Підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному державою гарантується забезпечення їх права на 

захист» (с. 106 дисертації).  

3. Важливим для повного з’ясування сутності досліджуваних питань,  а 

також формування пропозицій щодо удосконалення кримінального 



 12 

провадження у формі приватного обвинувачення, має вивчення та 

запозичення позитивного досвіду іноземних держав, міжнародних 

нормативно-правових документів  (наприклад, Рекомендація № R (85) 11 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо становища 

потерпілого в рамках кримінального права і кримінального процесу та ін.). 

Цікаво, чи проводив здобувач такі дослідження і якщо відповідь ствердна, які 

основні результати отримав.  

4. Привертає увагу, що третій розділ звучить як: «Використання 

спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень у формі 

приватного обвинувачення» й присвячений розгляду питань використання 

спеціальних знань під час кримінального провадження у формі приватного 

обвинувачення (підрозділ 3.1), застосування медіації під час кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення (підрозділ 3.2), укладення 

угоди про примирення як засіб спрощення кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення (підрозділ 3.3.). На думку опонента, 

застосування медіації та укладення угоди про примирення більш точно 

охарактеризувати не під кутом зору використання спеціальних знань, а як 

особливу правову процедуру – кримінальне провадження на підставі угод.  

5. За змістом підрозділу 3.1 «Використання спеціальних знань під час 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення» бажано було 

акцентувати увагу на особливості проведення судових експертиз за даних 

умов (процесуальні, організаційні, тактичні).  

Однак, підсумовуючи викладене вище, слід зауважити, що вказані 

зауваження водночас підкреслюють актуальність досліджуваної 

проблематики, мають дискусійний характер та не впливають на позитивне 

враження від рецензованої наукової праці.  

Загалом дисертація «Особливості кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення» є завершеною науковою працею, яка 

відрізняється актуальністю, новизною і практичною цінністю, містить 

змістовні теоретичні напрацювання та практичні рекомендації.  
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