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.Щосконалiсть кримiнального закону безпосередньо гrозначаеться на
ефективностi кримiнально-правовоТ охорони суспiльних вiдносин, застосуваннi
кримiнально-правових норм. Прийнятi закони повиннi бути дiсвими та не
суперечити один одному. Свiдченням дiсвостi законiв про кримiнальну
вiдповiдальнiсть е чiткiсть й узгодженiсть Тх норм щодо iнiцiювання, розгляду
та прийняття. Про наявнiсть якiсноi системи кримiнального законодавства
можна стверджувати лише за умови iT створення вiдповiдно до конституцiйного
ладу держави, з метою захисту прав i свобод людини й громадянинa, iHTepeciB
суспiльства, iI спрямованостi на реалiзацiю та захист нацiонаJIьних iHTepeciB
Украiни. Серед чинникiв, що впливаютъ на формування та вдосконаJIення
системи кримiнального законодавства, визначальними с мiжнароднi, полiтичнi,
економiчнi, соцiалънi, культурнi тощо.

Проблеми в процесi створення кримiнального законодавства спричиненi
як фрагментарнiстю, так i суперечностями законодавства ocTaHHix poKiB,
неузгодженiстю законодавчих новел iз суспiльними потребами, поглибленням
розриву мiж законодавчими актами та економiчними, органiзацiйними,
технiчними можливостями iх реалiзацii, що призводить до виникнення
конкуренцiТ норм, колiзiй чи прогалин у кримiнальному законодавствi.
Lкладнощl на шляху реалlзац11 кримlнального законодавства, а також помилки,
що ix припускаються при цьому процесi, послаблюють насамперед
ефективнiсть дii закону про кримiнальну вiдповiцальнiсть, дискредитуIоть
правозастосовну дiяльнiсть вiдповiдних органiв державноi влади. Отже,
результативнiсть покладеного на державу обов'язку щодо утвердження та
забезпечення прав i свобод людини й громадянина може бути реалiзована
шляхом запровадження та дотримання наJIежного, логiчного, чiткого,
зрозумiлого, правового, демократичного, цiлiсного механiзму створення та
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питань механiзму створення та реалiзацii кримiнаJIьного законодавства,
комплексного його дослiдження досi не здiйснено. I-{e засвiдчус актуальнiсть
загальнотеоретичного анатriзу широкого кола питань щодо чiткоТ розробленостi
(формулювання концепцiТ законопроекту, створення та обговорення його,

урахування думок та iHTepeciB рiзних соцiальних верств, спiввiдношення з
iншими нормативними актами, адаптування його до наявноТ правовоТ системи,
економiчне пiдrрунтя для Його функцiонування та ре€IJIьного застосування),
упорядкованостi системи прийомiв, методiв пiдготовки законiв про
кримiнальну вiдповiдальнiсть, ухвалення Тх та набрання чинностi, а також
забезпечення належного правового регулювання законодавчого гtроцесу з
огляду на позитивний досвiд iнших краТн, що позначиться на якостi створення
законодавчих aKTiB кримiнально-гIравового спрямування.

Усе це на високому теоретичному та практичному рiвнях було
вiдображено у дисертацiТ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук, яку пiдготувала В. В. Бабанiна. Зокрема, дисертантка, на пiдставi
поеднання загаJIьноправових i вузькогалузевих пiдходiв, зважаючи на обраний
методологiчний iнструментарiй дослiдження, джерела, пiдходи до
систематизацiТ, зарубiжний та мiжнародний досвiд, репрезентувала
багатовекторну та водночас зрозумiлу apxiTeKToHiKy свосТ прачi.

Зазначене зумовлюе актуальнiсть здiйснення комплексного
доктринаJIьного дослiдження механiзму створення та реалiзацiТ кримiнального
законодавства Украiни, що надало можливiсть сформулювати науково
обГрунтованi концептуальнi положення i рекомендацii, спрямованi на
пiдвищення ефективностi кримiнального законодавства УкраТни та практики
його реалiзацii. Актуальнiсть теми належно обгрунтована дисертанткою у
вступнiй частинi рецензованоТ працi та iT автореферату. Обрана тема цiлком
вiдповiдас проблематицi докторськоТ дисертацiТ зi спецiальностi 12.00.08
кримiнальне право та кримiнологiя; кримiнально-виконавче право.

Щисертацiю виконано вiдповiдно до положень КонцепцiТ
Загальнодержавноi програми адаптацii законодавства Украiни до законодавства
европейського Союзу, ратифiкованоТ Законом УкраТни вiд 21.11.2002 ЛГ9 228-
IV; Порядку офiцiйного оприлюднення нормативно-гIравових aKTiB та набрання
ними чинностi (Указ Президента Украiни вiд 10.06.|997 JYs 503/97); КонцепцiТ
реформування кримiналъноТ юстицii Украiни (Указ Президента Украiни вiд
08.04.2008 J\b З 11/2008); Плану заходiв щодо реалiзацiТ цiеТ КонцепцiТ
(розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27.08.2008 Jt 1153-р); Перелiку
прiоритетних напрямiв наукового забезпечення дiяльностi органiв внутрiшнiх
справ Украiни на 2015-2019роки (наказ МВС УкраТни вiд 16.0З.2015 J\Ъ 275);
Перелiку гIерспективних нашрямiв кандидатських та докторських дисертацiй за
юридичними спецiальностями (рiшення ПрезидiТ НАПрН УкраТни вiд
18.10.2013 JVq 8б/11); Стратегii розвитку Нацiоналъноi академiТ правових наук
Украiни на 20|6-2020 роки (постанова загальних зборiв НАПрН Украiни вiд
03.0З.2016); Основних напрямiв наукових дослiджень НАВС на2014-2017 роки
(рiшення Вченоi ради НАВС вiд 29.|0.2013, протокол J\Ъ 2S) та Основних
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напрямiв наукових дослiджень НАВС на 2018-2020 роки (рiшення ВченоТ ради
НАВС вiд26.12.2017, протокол Jф 2811).

Сmупiнь обrрунmованосmi нuуковuх полонсенIr, вuсновкiв i
рекоменdацiй, сформульованuх у duсерmацit В. В. Бабанiноi <Крttltоiнальне
законоdавсmво YKpaiHu: "uежанiз"ц сmворення mа реалiзацiiл, визначаеться
тим, що вони пiдтвердженi вагомими науковими доказами, емпiричними
фактами та € переконливими.

Авторка засвiдчила високий piBeHb володiння науковою методологiсю та
методикою, умiння аргументовано викладати власнi HayKoBi погляди.

!исертантка мету конкретизувала в завданнях дослiдження, а ix реалiзацiю
вiдобразила у висновках до роботи. Методологiя репрезентована системою
загальнонаукових i спецiально-наукових методiв, що забезпечили об'ективний
аналiз предмета дослiдження та формування на цiй пiдставi Грунтовних
висновкiв, Зразковою та репрезентативною видасться й ел,tпiрuчна база
здiйсненого дослiдження, яку становлять результати анкетування
480 працiвникiв Нацiоналъноi полiцii Украiни, Нацiонального
антикорупцiйного бюро Украiни, ,Щержавного бюро розслiдувань, прокуратури,
суддiв, адвокатiв у м. Кисвi та 12 областях Украiни стосовно проблем
створення та реалiзацii кримiнального законодавства; узагыIьненi результати
вивчення З46 кримiнальних проваджень (справ) за перiод 2009-2019 poKiB;
статистичнi данi МВС УкраТни та ГенеральноТ прокуратури УкраТни за 201З*
2а19 роки; вiдомостi Сдиного державного ресстру судових рiшень urодо 350
кримiнальних проваджень, у яких було призначено покарання, звiльнення вiд
кримiнальноТ вiдповiдальностi, звiльнення вiд покарання чи його вiдбування за
201З-2019 роки; статистичнi данi N4iHicTepcTBa юстицiТ УкраТни щодо
звiльнення вiд покарання чи його вiдбування з пiдстав aMHicTiT чи гIомилування
за 2013-2019 роки; данi Верховноi Ради Украiни щодо заресстрованих,
прийнятих i вiдкликаних законопросктiв щодо вцесення змiн до кримiнального
законодавства Украiни.

Викладенi у вступi та роздiлах основноТ частини роботи положення, якi
стосуються постановки проблеми загалом, окремих iJ аспектiв, переконують у
тому, що вiдповiднi питання с теоретично i практично важливими, не

розробленi в науцi, тож перспективнi для дослiдження. Зазначене засвiдчуе
достатнiй piBeHb обiзнаностi дисертантки з дослiджуваних питань, що
забезпечус належний piBeHb аргументованостi сформульованих висновкiв за
темою дослiдження <Кримiнальне законодавство УкраТни: механiзм створення
та реалiзацiТ>.

locmoBipHicmb науковuж полонсенIr, вuсновкiв i рекоменdацiй,
сформулл,ован|lж у duсерmацit. Належна обrрунтованiсть та достовiрнiсть
отриманих результатiв, висновкiв i пропозицiй забезпечена широкою
джерельною базою проведеного дослiдження (список використаноТ лiтератури
мiстить 900 джерел), опрацюванням значноi кiлькостi емпiричних матерiалiв,
використанням рiзноманiтних методичних прийомiв аналiзу порушених
проблем, достатньою апробацiсю отриманих результатiв, а також тим, що до
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однакових висновкiв приводить аналiз рiзних аспектiв дослiджуваноi
проблематики.

У TeKcTi дисертацii присутня широка наукова дискусiя, аналiз

рiзноманiтних кримiнально-правових iдей та поглядiв вiтчизняних та
зарубiжних вчених щодо механiзму створення та реалiзацii кримiнаIIьного
законодавства.

Новuзна поломсень, якi вuносяmься на зuхuсm. Положення та висновки,
заявленi дисертанткою як TaKi, що с новими в теоретичному планi й важливими
для юридичноТ практики, справдi е такими. Серед наукових iдей, якi найбiльше
привернули увагу рецензента i за розроблення яких вона заслуговуе
присудження наукового ступеня доктора наук, слiд виокремити TaKi:

- з огляду на сучаснi досягнення TeopiT кримiнального права, визначено,

що: система кримiнального законодавства УкраТни це сукупнiсть
взаемопов'язаних i взасмозалежних елементiв структури кримiнального
законодавства, якi грунтуються на принципах кримiнального законодавства та
спрямованi на реалiзацiю завдань КК Украiни; складовими системи
кримiнального законодавства УкраТни е елементи його структури, принципи,га
джерела кримiнального законодавства;

- науково доведено, що не лише КК Украiни визначас порядок i пiдстави
притягнення до кримiнальноТ вiдповiдальностi, призначення покарання)
звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi чи звiльнення вiд покарання та
його вiдбування, а (вiдповiдно до норм мiжнародного права) й мiжнароднi
договори Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою
Украiни;

- сформульовано поняття механiзму створення кримiнального
законодавства Украiни, його мету та завдання, зокрема констатовано, що:
а) механiзм створення кримiнального законодавства - дiяльнiсть суб'ектiв
законотворення, спрямована на кримiнально-правове регулювання та охорону
суспiльних вiдносин, яка реалiзовуеться через вiдповiдну процедуру в системi
кримiнального законодавства Украiни; б) мета * забезпечення ефективноТ,
науково обцрунтованоi, соцiально обумовленоТ законотворчостi суб'сктами
створення кримiнального законодавства Украiни; в) завдання: створення умов
для залучення науковцiв i громадськостi до обговорення законопросктiв
кримiнально-правового спрямування; встановлення обов'язковостi проведення
експертиз (HayKoBoi, кримiнологiчноi, антикорупцiйноi тощо) законопросктiв
кримiнально-правового спрямування; недопущення утворення прог€}JIин та
колiзiй у кримiнальному законодавствi Украiни, а також зменшення
конкуренцii кримiнально-правових норм;

- запропоновано в механiзмi створення кримiнального законодавства
УкраТни виокремити два нагIрями, якi забезпечують його цiлiснiсть, повноту й
системнiсть: механiзм укладення або ратифiкашiТ мiжнародних договорiв i
механiзм створення норм Конституцii Украiни, КК УкраТни та законiв, якi
вносять змiни до них;
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- обrрунтовано, що основогIоложними елементами механiзму створення
кримiнального законодавства УкраТни е: а) суб'екти створення кримiнального
законодавства; б) процедура створення кримiнального законодавства;
в) юридична TexHiKa як засiб створення кримiнаJIьного законодавства;

- визначено чинники, якi впливають на процес створення кримiнального
законодавства, а саме вiдсутнiсть: а) офiцiйноТ кримiнально-правовоТ полiтики в
Украiнi; б) налагодженого механiзму внесення змiн до КК УкраТни у зв'язку з

прийняттям Конституцiйним Сулом УкраiЪи рiшень про визнання
неконститучiйними окремих його положень;

- виокремлено ocHoBHi чинники, якi справляють негативний вплив на

реалiзацiю кримiнального законодавства: а) вiдсутнiсть нормативного
визначення в КК УкраIни принципiв кримiнального законодавства УкраТни;
б)наявнiсть значноi кiлькостi конкуруючих кримiнально-правових норм;
в) вiдсутнiсть офiцiйного тлумачення передбаченоI в КК Украiни термiнологii;
г) наявнiсть оцiночних понять у кримiнально-правових нормах; д) змiст ознак
складу злочину розкриваеться переважно в постановах Пленуму Верховного
Суду Украiни та правових позицiях Верхоl]ного Суду, а не в передбачених
КК Украiни правилах квалiфiкацiТ злочинiв;

- сформульовано поняття механiзму реалiзацiТ кримiнального
законодавства УкраТни, його мету та завдання, зокрема, констатовано, що:
а) механiзм реалiзацii кримiнального законодавства Украiни - це сукупнiсть
процесiв (система або метод чи спосiб) закрiплення в кримiнально-правових
нормах прав й обов'язкiв суб'ектiв кримiнально-гIравових вiдносин у формi
дотримання, виконання, використання та застосування; б)мета -передбачас
ефективне здiйснення (утiлення в реальнi кримiнально-правовi вiдносини)
суб'сктами кримiнально-правових вiдносин iх прав й обов'язкiв, передбачених
законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть; в) завдання це розширення
правовоi активностi суб'сктiв кримiнально-правових вiдносин щодо втiлення в

кримiнально-правовi вiдносини Тх прав та обов'язкiв, передбачених законом
про кримlнальну вlдповlдальнlсть; пlдвишеIrI,{я рlвня lxнbol правовоl культури
та правовоТ культури суспiльства;

-визначено piBHi механiзп,tу реалiзаlliТ кримiнаJIьного законо/lавсl,ва
УкраТни: загальний (кримiнального закоL{одавства загалом), спецiальлIий (tlдliiс:Т
або кiлькох кримiнальFlо-правоtsих IIорм у межах як о/lI.Iого. ,гак i Ki.ltl,Kox
кримiнально-гIравових iнститутiв) й iндиrзiдуальний (кримiнаJIьно-правових
норм у конкретнiй життевiй ситуачiТ);

- констатовано, що систему механiзму реалiзаuiТ кримiIIального
законодавства утворюIоть oKpeMi rT складовi: механiзми реалiзаrtiТ KpиMirla.ltbtlol'
вiдповiдальнос,гi, обмех<увальних захо/{iв, гIримусових заходiв t]иховно],о
характеру, примусових заходiв медичIIого характеру. звiльгlегttlя вiд
кримiнальноТ вiдповiдальгtостi, заходiв кримiлtальгtо-правового характеру щодо
юридичних осiб, звi:rьнеrtня вiд покарання т,а його вiдбуваrrнятошlо;

- з огляду на змiс,г i cyтHicTb механiзму реалiзаllii кримiнальноI,о
законодавства, визI{ачено йогсl базовi слсменти: кримiнальн()-правовi
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вiдносини; юридичнi факти, що Тх пород}куIоть; кримiнально-правовi IIорN,,Iи;

суб'скти реалiзацiТ кримiнального законодавстI]а; акти реаJIiзацiТ (застосуванtlя)
кримiнально-правових IropM ;

- доведено, шо механiзшл реалiзацiТ кримiнального законодавс],Rа
передбачае TaKi складовi: нормативIJу охоплюс полояtення закону, про
кримiнальну вiдповiдальнiсть" якi визI{ачаIоть ttовелiнку суб'екr,iв реа:riзаlliТ
кримiнального законодаI]ства; iнсT,рументальну становиl,ь сукупнiс,гь
кримiнально-правових засобiв, методiв i способiв, за допомогою яких
вiдбувасться реалiзацiя кримiнального законодавства; суб'сктгtу - суб'скти, шо
беруть участь у рiзних формах реалiзашiТ кримiнально-праtsових IIopN,I:

функцiональну вiдображае динаплiчний взасмозв'язок 1,а взасмоJtit<l
структурних елементiв механiзму реалiзацiТ кримi}]альIIог() законодавства;

- виявлено невiдгlовiднiсть деяких норм КК УкраТни tlоJIоjкеIII]ям
мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Rерховною Раitою
УкраТни, у зв'язку з чим обГруr,rтоваtlо доцiльнiсть вI{есеtIltя змiтr до ч. 1 та 3

ст. З КК УкраТни, ст. 5 КК УкраТни, ч, 2 ст. 74 КК УкраТttи, а також акцеttт()ваIIо
на необхiдност,i певного корегyваIIItя гIоJlожеI{ь ст. 5В Коrtсr,итуlliТ УкраТI;и;

- розроблено поняття механiзму створення 1,а реалiзацii кримiнаJIьноI,о
законодавства УкраТни, якиЙ слiд тлумачити як цiлiсгrу систему складFIих
органiзацiЙно впорядкованих процесiв, спрямоваIIих на кримiI{альLlо-IIравовс

регулювання та охорону суспiльних вi/tносин угIовноваженими на те
суб'ектами, шо полягак)l,ь у формуваннi кримiна.llьного законо/Iавства IIIJlяхом
прийняття законiв, якi мiстять кримiнально-правовi норми, що передбачаIоть
права й обов'язки суб'сктiв кримirrально-правових вilIгtосиlл с,госоtsIlо

дотримання, виконання, використання l,а засl,осування норм кримiнаJIьноl,о
законодавства УкраТни ;

* встановлено. шо: 1) ме,гою механiзму створеt{ня ,I,a 
реа,rriзаrtii'

кримiна-шьного законодавства Украi'rlи с забезпечеIII]я сittlос,гi та взаеNlозв'язкy
прошесiв створення ,га 

реаrriзацiТ кримiна.lIьного законодавства Украi'ни Bciшla

уповноваженими FIa те суб'сктами; 2) завдаrrlIями зазначеLlого механiзм1, с:

дотримання законностi закоtIо,гворчоТ дiя"ltьгtостi суб'скr,ами cT1]opeIrIrя
кримiнального законодавства Украiни; створення умов /lJIя заJIучення
науковцiв, фахiвцiв-практикiв i громадськостi до обговорення закоIлопрtlсктiв
кримiнально-правового спрямування; встановлеI-tl]я обов'язковост,i провеllеIrIlя
вiдповiдних експертиз законопросктiв кримiналIьно-правового спрямуваIlI{я;
недопушення утворення прогаJIин та колiзiй у кримiнальному законо/lавс,гвi
Украiни, а тако>It мirriмiзацiя коrrкуренцiТ кримiнально-прав()вих IiopNt;
забезпечення взасмозв'язку суб'скr,iв створення ,I,a 

рсалiзаLliТ кримiIlд"llIэI,]оI,о
Законодавства шодо виявлення в ньому недолiкiв; розlIIирення гtравоtзtlТ
активностi суб' cKTiB кримiнально-правових вiднtlсин шодо забезпе..lсгl tIя ix прав
Та обов'язкiв, передбачених законом про кримiнальну вiдповiдальttiсть:
пiдвищення рiвня правовоТ кулы,ури цих суб'сктiв i гtравовоТ куль I,ури
суспiльства загалом.
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У дисертацii також висловлено низку iнших положень, висновкiв,
пропозицiй, якi е оригiнальними, сприяють розвитку або вдосконаленню iдей,
якi стосуються окресленоi проблематики.

Ваltслuвiсmь оdернсанuх авmоро"u duсерmацii резульmаmiв Dля
юрuduчноi наукu, правозасmосовноt mа правоmворчоt пракmакu mа

реко,ценdацit u4оdо ixHbozo вакорuсmання. Викладенi в дисертацiТ
В. В. БабанiноТ <Кримiнальне законодавство УкраТни: механiзм створення та

реалiзацii>> теоретичнi положення, висновки, пропозицii мають прикладний
характер, використовуються та можуть бути використанi в:

1) законоmворчiй сферi - пiд час удосконалення поJIожень законодавства,

розроблення (опрацювання) законогtроектiв про внесення змiн i доповнень до
чинного КК УкраТни (лист KoMiTeTy ВерховноТ Ради УкраТни з питань
законодавчого забезпечення правоохоронноi дiяльностi вiд 08.07.2019
Jф 04-lr8l112-1182);

2) пракmuчнiй diяльносmi - дtтя правильного застосування кримiнального
законодавства Украiни в процесi його реалiзацiТ: квалiфiкацiТ злочинiв (акт
Головного слiдчого управлiнrrя НацiональноТ полiцiТ Украiни вiд З1,05.2019);
пiдготовки висновкiв до просктiв пiдзаконних нормативно-правових aKTiB (акт

.Щепартаменту юридичного забезпечення МВС Украiни вiд 22.0 5.20 1 8);

3) освimньол4у процесi - пiд час викладання та вивчення кримiнально-
правових дисциплiн (акт НацiональноТ академiТ внутрiшнiх справ вiд
05.08.2019);

4) науково-dослidнiй diяльносmi - у подЕLльших дослiдженнях механiзму
створення та реаJliзацii кримiнального законодавства УкраТни (акт НацiональноТ
академiТ внутрiшнiх справ вiд 0б.08.2019).

Змiсm mа сmрукmура Duсерmацii. Щисертацiя складаеться з анотацii,
вступу, п'яти роздiлiв, що об'сднують 2| пiдроздiл, висновкiв, списку
використаних джерел (900 найменувань на В2 cTopiHKax) i 10 додаткiв на
90 cTopiHKax. Повний обсяг дисертацiТ становить 600 cTopiHoK, iз них обсяг
основного тексту - 410 cTopiHoK.

У вступi обrрунтовано вибiр теми дисертацiТ; визначено iT зв'язок з
науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету i задачi
вiдповiдно до визначених об'скта та предмета дослiдження; охарактеризовано iT

методологiю; розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих

результатiв, надано вiдомостi щодо шляхiв i форм ix упровадження; наведено
вiдомостi rцодо апробацiI та публiкацiй авторки, у яких вiдображено ocHoBHi
положення роботи; викладено ocHoBHi гIоложення щодо структури та обсяry
дисертацiТ.

У першому роздiлi проаналiзовано HayKoBi працi, присвяченi проблемам
створення та реалiзацii кримiнального законодавства, що стали пiдгрунтям для
комплексного й системного вивчення предмета дослiдження. Авторка
акцентувала на проблемах дослiдження механiзму створення та реалiзацiТ
кримiнального законодавства, зумовлених, з одного боку, складнiстю i

багатоаспектнiстю предмета дослiдження, з другого багатоманiтнiстю
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пiдходiв до розумiння cyTHocTi його реалiзацiТ та процедури створення. Увагу
було спрямовано на положеннях науки кримiнального права, якi не булlи

достатньо вивченi, та визначено перспективнi напрями дослiдження.
Висвiтлено положення про систему методiв наукового пiзнання, встановлено
оптимальний комплекс методiв, що с визначальним пiд час проведення
наукового дослiдження механiзму створення та реалiзацiТ кримiнального
законодавства. Повноту методологiчних засад дослiдження забезпечено завдяки
використанню системи методiв дослiдження, якi не зведено до окремого
(одного) методу або вчення про засоби, методики тощо. Дослiджено генезу
нацiонального кримiнального законодавства, Науково доведено, що
кримiнальне законодавство Украiни змiнювалося перманентно на рiзних
iсторичних етапах. Основою розвитку кримiнального законодавства, що дiяло
на територii УкраТни, був принцип кодифiкацiТ. Визначено, що найсуттсвiших
змiн воно зазнавало у зв'язку зi змiною державного устрою, полiтичного
режиму чи економiчноi формацii, що позначалося на законодавчiй технiцi,
спрямованостi кримiнально-правовоТ охорони, гIравозастосуваннi тощо.
Проаналiзовано поняття ((право)), <кримiнальне право)), ((кримiнальний закон)),
<кримiнальне законодавства>, виявлено вiдсутнiсть унiфiкованого визначення
iх юридичноТ природи, висвiтлено спiввiдношення окреслених понять.

У другому роздiлi проаналiзовано взасмопов'язанi cTpyкTypHi елементи
кримiнального законодавства, спрямованi на реалiзацiю завдань КК Украiни.
Проаналiзовано систему кримiнального законодавства, яку запропоновано
тлумачити як сукупнiсть взасмопов'язаних i взаемозалежних елементiв
структури кримiнального законодавства, якi rрунтуються на принципах
кримiнального законодавства та спрямованi на реалiзацiю завдань КК УкраТни.
Визначено iI cTpyKTypHi елементи, до яких належать: елементи структури
кримiнального законодавства; принципи кримiнаJIьного законодавства; джерела
кримiнального законодавства. Позитивним асгIектом слiд вважати розроблену
систему принципiв кримiнального законодавства Украiни, яка охоплюе
принципи: законностi; piBHocTi Bcix гtеред законом; справедливостi; гуманiзму;
винноТ вiдповiдальностi; вiдповiдностi призначеного покарання суспiльнiй
небезпечностi фактично вчиненого дiяння; невiдворотностi кримiнальноi
вiдповiдальностi та iнших заходiв кримiнально-гIравового характеру.
Вiдображено вплив КонститучiТ УкраТни на нацiональне кримiнальне
законодавство.,Щисертантка науково довела, що ефективнiсть кримiнально-
правових норм залежить вiд конкретизованостi змiсту й належного механiзму
реалiзацii конститучiйних норм. Реалiзацiя положень КонститучiТ Украiни
щодо суспiльних вiдносин, якi регулюе чинне кримiнальне законодавство,
можлива лише через обмеження або виключення кримiнальноТ
вiдповiдальностi. Обrрунтовано необхiднiсть законодавчого закрiплення
принципiв кримlн€tльного законодавства у КК УкраiЪи. Висвiтлено вплив
законiв Украiни гIро кримiнальну вiдповiдальнiсть на систему кримiнального
ЗакоНодавства. Авторка констатуе, що здебiльшого змiни до чинного
КК УкраТни вносять у зв'язку з виконанням УкраТною мiжнародних
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зобов'язань. З'ясовано взаемозв'язок чинного КК УкраТни з мiжнародними
договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украiни.
Новим i достатньо дискусiйним е положення, що мiжнароднi договори УкраТни,
згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни, можуть
визначати порядок i цiдстави притягнення до кримiнальноТ вiдповiдальностi,
призначення покарання, звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi чи вiд
вiдбування покарання тощо. Доведено невiдповiднiсть нацiонального
законодавства нормам мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких
надана Верховною Радою УкраТни.

У третьому роздiлi, з огляду на мiжнародний досвiд законотворення,
дослiджено заг€Lльну характеристику механiзму створення кримiнального
законодавства УкраТни. Слiд акцентувати увагу на визначеному механiзмi
створення кримiнального законодавства УкраТни, який запропоновано
трактувати як дiяльнiсть суб'сктiв законотворення, спрямовану на кримiнально-
правове регулювання та охорону суспiльних вiдносин, що реалiзуеться через
вiдповiдну процедуру в системi кримiнального законодавства УкраТни. До
визначальних елементiв механiзму створення кримiнального законодавства
Украiни вiднесено: 1)суб'сктiв створення кримiнального законодавства;
2) процедуру створення кримiнального законодавства; З) юридичну TexHiKy.
Окреслено та охарактеризовано коло суб'ектiв механiзму створення
кримiнального законодавства Украiни. Зокрема, обrрунтовано, що
Конституцiйний Суд УкраТни також с суб'сктом створення кримiнального
законодавства Украiни та мас вгrлив на його формуванця шляхом визнання
деяких положень КК УкраТни чи iнших законiв УкраТни такими, шо не
вiдповiдають КонституцiТ Украiни (неконститучiйними). Аргументовано, lцо
можуть брати участь у процесi створення кримiнального законодавства УкраТни
шляхом подання звернень, електронних петицiй то[цо, а також участi в

парламентських слуханнях щодо обговорення законопроектiв щодо внесення
змiн до КК УкраТни й iншi органи влади, органи мiсцевого самоврядування,

фiзичнi та юридичнi особи, якi не надiленi законодавчими повноваженнями.
Своею чергою народ Украiни також впливас на формування кримiнального
законодавства шляхом прийняття закону Украiни про кримiнальну
вiдповiдальнiсть через референдум. Проаналiзовано найскладнiшi та
найсуперечливiшi питання TeopiT та практики створення кримiнального
законодавства Украiни. Щоведено, що якiсть створення кримiнального
законодавства полягас в науковiй обгрунтованостi прийняття таких норм, ix
вiдповiдностi потребам реальноТ дiйсностi та правозастосовноi практики.
Законодавчо закрiпленi кримiнально-правовi норми повиннi вмiло вiдображати
Ti суспiльнi вiдносини, на охорону яких вони спрямованi. Аргументовано, що з
метою якiсноi реалiзацii норм кримiнального законодавства, юридична
конструкцiя не повинна бути винятком iз загальних юридичних положень, а мас
бути узгодженою з ними, i рiшення покладених на неi завдань с необхiдним
логiчним висновком. Визначено найсуттсвiшi недолiки чинного кримiнального
законодавства УкраТни, а саме: 1) вiдсутнiсть офiцiйноТ кримiнально-правовоi
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полiтики в Украiнi; 2) вiдсутнiсть н€Lлагодженого механiзму внесення змiн до
КК Украiни у зв'язку з прийняттям Конституцiйним Судом Украiни рiшень гrро
визнаннrI неконститучiйними окремих його положень; З) вiдсутнiсть
передбачених у КК Украiни правил квалiфiкацii злочинiв та iнших суспiльно
небезпечних дiянь; 4) вiдсутнiсть передбачених у КК Украiни принципiв
кримiнального законодавства УкраТни; 5) наявнiсть значноТ кiлькостi
конкуруючих кримiнально-правових норм; 6) вiдсутнiсть передбаченоТ в

КК УкраТни термiнологii, що використано в змiстi кримiнально-правових норм;
7) наявнiсть оцiночних IIонять у кримiнаJIьно-правових нормах.

У четвертому роздiлi визначено в KoHTeKcTi досвiлу законодавст]]а
зарубiжних краiн поняття механiзму реалiзацiТ кримiнального законодавства,
його cyTHicTb, гарантiТ та мiсце в системi сумiжних правових механiзмiв.
Надано авторську дефiнiцiю механiзму реалiзацiТ кримiнального законодавства
Украi'ни, який слiд тлумачити як сукупнiсть процесiв (систему або метод чи
сгrосiб) закрiплення в кримiнально-правових нормах прав й обов'язкiв суб'ектiв
кримiнально-правових вiдносин у формi дотримання, виконання, використання
та застосування. Охарактеризовано cTpyкTypHi елементи механiзму реалiзацii
кримiнального законодавства Украiни та сформульовано пропозицiТ стосовно
його оптимiзацii. Дисертантка вдало окреслила елементи механiзму реалiзацiТ
кримiнального законодавства, серед яких с суб'скти реалiзацiТ кримiнального
законодавства, кримiнально-шравовi вiдносини, юридичнi факти, u{о Тх

породжують, кримiнально-шравовi норми, акти реалiзацii (застосування)
кримiнально-правових норм. Розглянуто поняття та види кримiнально-правових
норм як основи реалiзацiТ кримiна-пьного законодавства Украiни.
Аргументовано, що механiзмом реалiзацii кримiнально-правовоТ норми с
встановлена кримiнальним законодавством УкраТни дiяльнiсть суб'сктiв
кримiнально-правових вiдносин щодо реалiзацiI Тх взаемних прав та обов'язкiв,
що закрiпленi в кримiнально-правовiй HopMi. Запропоновано класифiкацiю
кримiнально-правових норм за функцiональним гIризначенням на TaKi види:
забороннi, зобов'язувальнi, роз'яснювальнi та заохочувальнi. Проаналiзовано
правоздатнiсть суб'сктiв реалiзацii кримiна_пъного законодавства УкраТни.
.Щоведено, що суб'ектiв реалiзачii кримiнального законодавства УкраТни
доцiльно подiляти на чотири групи: 1) вiдповiднi державнi органи
(правоохороннi органи, суд, Верховна Рада Украiни та Президент УкраТни);
2) особи, якi вчинили суспiльно небезпечнi дiяння (суб'скт злочину); неосудна
особа, яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння; особа, яка вчинила суспiльно
небезпечне дiяння до досягнення BiKy, з якого настас кримiнальна
вiдповiдальнiсть; особа, яка вчинила дiяння за обставин, що виключають його
злочиннiсть; особа, яка вчинила злочин вiд iMeHi та в iHTepecax юридичноТ
особи; З) потерпiлий (фiзична особа (незалежно вiд BiKy, осудностi та
громадянства), якiй злочином завдано фiзичноТ, чиlабо моральноТ, чиlабо
майновоi шкоди, або створено загрозу спричинення такоТ шкоди, а також
юридична особа, якiй злочином завдано майновоТ шкоди, або створено загрозу
спричинення такоТ шкоди, або держава (в особi державних органiв), якiй (яким)
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завдано майновот, полiтичнот шкоди, знижено piBeHb обороноздатностi або
спричинено чи створено загрозу спричинення iншоi icToTHoT шкоди); 4) iншi
особи (фiзичнi чи юридичнi), якi безпосередньо пов'язаннi з реалiзацiею
кримiнального законодавства (особа, яка не порушус забороннi норми
КК Украiни, представник (адвокат, захисник), законний представник (батькЙ чи
iншi особи, якi зобов'язанi пiклуватися) та юридичнi особи, в iHTepecax яких
було вчинено злочин). Розроблено теоретичнi основи визначення мiсця
юридичного факту в механiзмi реалiзацiт норм кримiнального законодавства
укратни. Сформульовано поняття юридичного факту в широкому розумiннi
(породжують виникнення кримiнально-праВових вiдносин. TaKi факти €
початковим етапом реалiзацii кримiнального законодавства шляхом приведення
в дiю механiзму правового регулювання суб'ектами кримiнально-правових
вiдносиН, якi набувають суб'сктивних прав й обов'язкiв через реалiзацiю
кримiнально-правових норм) i вузькому (передбачас злочинне гIосягання,
зокрема на суспiльнi iнтереси. IJe зумовлюе специфiку юридичного факту та
визначае мiсце кримiнально-правових вiдносин у системi правовiдносин, а
також межi кримiнально-правового регулювання). Науково доведено, Що
юридичнi факти, що породжують кримiнально-правовi вiдноQини, мають бути
правильними, логiчними, науково та практично обгрунтованими, чiтко
визначеними в HopMi кримiнального закону. Надано розгорнуту характеристику
фор* реалiзацii норм кримiнального законодавства УкраТни й окреслено
проблеми взасмодiт кримiнального законодавства Укратни з iншими галузями
законодавства пiД чаС йогО реалiзацiТ, Науково доведено, Що реалiзацiякримiнального законодавства Украiни передбачас чотири форми:
1) дотримання - правомiрна пасивна поведiнка суб'ектiв щодо непорушення
кримiнальних заборон; 2) виконання - правомiрна активна поведiнка суб'сктiв
щодО обов'язКового виконання законодавчих приписiв; З)використання
активна поведiнка суб'сктiв кримiнально-правових вiдносин, яка реалiзуеться
шляхом здiйснення ikHix суб'сктивних прав й обов'язкiв; 4) застосування -
фактичне втiлення приписiв кримiнально-правових норм у суспiльнi вiдносини,
rцо здiйсню€ владний суб'€кт кримiнальних правовiдносин (лержава) шляхом
правомiрноi поведiнки уповноважених нею органiв щодо квалiфiкацiТ
вчиненого дiяння та визначення правових наслiдкiв для особи, яка його
вчинила.

у п'ятому роздiлi, з огляду на наявнi прогалини в кримiнальному
законодавствi Украiни, вивчено iх юридичний аспект i сформульовано
пропозицiт щодо iх усунення. Позитивним аспектом е запропонована
дисертанткою процедура виявлення та усунення прогалин у кримiнальному
законодавствi Украiни, яка передбачас Taki етапи: 1) виявлення прогалини в
кримiнальному законодавствi Украiни; 2) здiйснення аналiзу причин та умов
виникнення такоТ прогапини, визначення подаJIьших шляхiв подолання та
усунення iT; З) розроблення законопроскту гIро внесення змiн до кримiнального
законодавства з метою усунення виявленот прогалини та врегулювання певних
суспiльних вiдносин; 4) перевiрка законопро€кту шляхом проведення
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вiдповiдних експертиз (науковоi, антикорупцiйноТ, кримiнологiчноi тощо),
проведення анкетування правозастосувачiв i науковцiв з приводу врегулювання
певних суспiльних вiдносин (усунення прогалини); 5) доопрацювання
законопроскту вiдповiдно до результатiв проведених дослiджень; 6) внесення
законопроскту на розгляд ВерховноТ Ради Украiни; 7) прийняття закону, який

усуватиме виявлену прогаJIину. Окреслено шляхи оптимального розв'язання
дискусiйних проблем, що стосуються колiзiй та конкуренцii норм у
кримiнальному законодавствi Украiни. ОбГрунтовано, що основними видами
колiзiй кримiнально-правових норм € темпоральнi; iерархiчнi; мiжнародно-
правовi. З'ясовано, rцо для подолання темпоральних колiзiй необхiдно
враховувати конституцiйний принцип дiТ закону в часi, Iсрархiчну ,га

мiжнародно-правову колiзiТ слiд долати через застосування положень
нормативно-правового акта, який мас вищу юридичну силу. Аргументовано, tцо

у випадку наявностi колiзiТ мiж заборонними нормами мiжнародного
кримiнального законодавства та нацiонального застосуванню пiдлягають
ocTaHHi, HaToMicTb у випадку колiзiТ регулятивних норм - норми мiжнародного
договору, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою УкраТни.
Розроблено механiзм створення та реалiзацiТ кримiн€Lпьного законодавства
УкраIни, який слiд розумiти як цiлiсну систему складних, органiзацiйно
впорядкованих процесiв, спрямованих на кримiнально-правове регулювання та
охорону суспiльних вiдносин уповноваженими на те суб'ектами, що полягають

у формуваннi кримiнального законодавства шляхом прийняття законiв, якi
мiстять кримiнально-правовi норми, що передбачають права й обов'язки
суб'ектiв кримiнально-правових вiдносин щодо дотримання, виконаFIня,
використання та застосування норм кримiнального законодавства УкраТни. Слiд
акцентувати увагу на необхiдностi проведення реформи нацiонального
кримiнального законодавства. Запропоновано спочатку провести пiдготовчу
роботу, яка включатиме: 1) наукове розроблення змiсту кримiнального закону;
2) проведення HayKoBoi, антикорупuiйноТ, кримiнологiчноi та iнших експертиз;
З) аналiз та врахування судовоi практики застосування положень КК УкраТни;
4) дослiдження статистики кримiнальних проваджень за кожним видом
злочинiв; 5) проведення об'смного, логiчного та змiстовного соцiологiчного
опитування; 6) Грунтовне дослiдження зарубiжного досвiду створення та

удосконалення кримiналъного закону тощо.
У висновках здiйснено теоретичне узагальнення та запропоновано

розв'язання науковоi проблеми, що полягае в розробленнi концептуаJIьних засад
комплексноi моделi механiзму створення та реалiзацii кримiнального
законодавства УкраIни. Сформульовано пропозицii, спрямованi на
вдосконалення системи кримiнального законодавства, що вiдповiдае
конституцiйному ладу держави, слугус захисту прав i свобод людини й
громадянина, iHTepeciB суспiльства та держави.

Повноmа вutоlаDу полонсень duсерmацit в робоmах, опублiкованuх
авmоро"и. Матерiали дисертацiйного дослiдження всебiчно й повно викладено в
опублiкованих працях дисертантки. За результатами дослiдження опублiковано
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52 HayKoBi працi, серед яких монографiя, 19 наукових статей у itayкoвl.Ix

фахових виданнях УкраТни, 11 - у наукових перiодичних видаF{I-Iях iгtших
держав (Люксембург, VIолдова, I-Iiмеччина) 1,а у виданнях УкраТни, IJlo

включенi до мiжнародних наукометричних бчз, у l9 ,гезах доповiдей на

наукових заходах.
Змiст автореферату дисертаIIiТ вiдповiдае змiсту робо,ги i всr,аrIовлеIIим

вимогам. У ньому адекватно й стис.ltо вiдображено полохtення Irlодо кожного зi
структурних елементiв дисертацiйноТ роботи (вступу, clcHoBHoT частиI{и,
висновкiв).

Не деталiзуючи численнi здобутки виконаноТ лисертацiйrrоТ робо,t,и,
загалом позитивно оцiнюючи реIlензовану праIlю, aKIleHTycMo увагу на oKpe.иLl-x

суперечносmях, cпipHttx поло)tсеLtняхо якi, на наш погляд, потребуrоть або

додатковоТ аргументаrцiТ, або спецiальних роз'яснеttь гliл час захисl,у лисср,гаltiТ,
зокреN{а:

l. У пiдроздiлi 1.4 <Кримiнальне законодавство та його спiввiдгlош.lення з

кримiнальним правом) авторка лослiдяtус одну з найскладнiших i наскрiзних
проблем правовоТ науки спiввiдношення права й законодавства. Загалом
подiляючи висновки, яких доходить В. В. Бабанiна, зокрема стосовно 1,o1,o, шiо

кримiнальний закон с однiсю iз сРорм вираження кримiнального права, слiд
зауважити, що про iншi форми iснування кримiнального права лише згаilано ts

роботi, однак вони не дiстали налеrкного висвiтлення та пояснення. У ,зв'я,зt<у i,з

цим не цiлком зрозумiлим залишасться питання, Ll{o саме авторка вважа(
iншими формами iснування кримiнального гIрава,

?. Висновок, сформульованиiл у пiдроздiлi 2.4 <N4iя<народнi договори як

джерела кримiнального законодавства УкраТни>, шодо невiдповiдllостi
нацiонального законодавства нормам мi>кttаро,цгtих ;1сlгtlворiв, згодtаt tla
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни, вида€ться недос,I,а,гньо

аргументованим i потребус с},l,тсвого доопрацювання. Безумовно, с випадки
суперечностей чи колiзil-лностi пliitt нор]\4а]чlи нацiонального криtчliнального
законодавства та нормами мiiitнародних логоворiв, однак вони с поодиIIоl<ими й

не мо)tуть свiдчити про невiдпtlвiднiст,ь як ,lвиltlе. Крiп,r ],ого, арI,уNlсl-{,ги

авторки. що таку думку подiляють В6.0 7Ь респондентiв, слiд сrlрийплаr,и

достатньо критично, оскiльки обiзнанiсть респондеrrтiв з положенняNlи
мiжнародних договорiв викликае гlевнi сумнiви, Практика Свропейського cyily
з прав людини, а тако}к праItтика дiяльностi правоохорсl}lних оргаrriв ulодо
отримання мiжнародно-правовоТ допомоги, так само й екстрадицii' в Украi'гrу
осiб, якi вчинили кримiнальнi правопорушенFIя, засвiдчуtoть саме вiдпсlвiднiс,rь
нацiонального кримiнального законодавства виN{огам мi>кгrароллlих договорiв. З

огляду на TaKi висновки, твердяtення авторки tlотребують певнсlго
переосмислення та належного обгрунтуваIl ня.

3.Пропозицiя щодо законодавчого визначе1-IFlя поt{яття псlтерпiлtlгtl
потребус певного доопрацювання ,га мiстить неточностi, зокре]\4а: 1) олгrочасr.rе
використання роздiлових сполучниl<iв <чи/абсl> с тав,I,олсlгiсю, llозбав.llегtе
змiстового наванта}кення та ускла/lнюс: розуплiння :]апропоноваtIоТ релакцiТ
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кримiнально-правовоi норми; 2) формулюванця (державу (лержавнi органи)>,
яке використано в запропонованiй редакцiТ законодавчого визначення поняття
потерпiлого, потребуе уточнення, оскiльки така редакцiя унеможливить
застосування пропонованоi норми. Зокрема, заJIишаеться незрозумiлим, кого
слiд визнавати потерпiлим вiд злочину - державу загаltом чи тiльки iT органи;
як тлумачити поняття ((державнi органи> i як воно спiввiдноситься iз
законодавчо визначеним поняттям ((органи державноТ влади>; чому державнi
органи не охопленi поняттям юридичних осiб i зазначенi в дефiнiцiТ окремо; чи
може потерпiлими бути визнано державнi пiдприемства, установи й органiзацiТ,
якi е вiдмiнними вiд поняття органiв державноТ влади; З) як слiд трактувати
поняття <iншоi icToTHoT шкоди)); чи охоплюе це поняття також майнову шкоду,
чи стосусться тiльки немайнового виду шкоди; як мае встановлюватися така
шкода; як впливае на визначення iT icToTHocTi. Усе це зрештою призведе до
неможливостi застосування запропонованоТ норми.

4. Не видаеться обгрунтованим пiдхiд авторки, згiдно з яким
кримiнально-правова норма с одним iз засобiв реалiзацiI кримiна_пьного
законодавства. На пiдставi такого розумiння поняття засобу як речi, що надае
можливiсть здiйснити що-небудь, кримiналъно-правова норма не набувас i не
може набувати ознак засобу реалiзацiТ кримiнального законодавства. За свосю
сутнiстю реалiзацiя кримiн€Lльно-правовоТ норми i е реалiзацiсю кримiнального
законодавства. Тому норма с не рiччю, за допомогою якоТ вона втiлюсться в
життя, а об'сктом або предметом реалiзацii. Не цiлком логiчною е позицiя,
згiдно з якою втiлrовати кримiналъно-правову норму в життя слiд за допомогою
цiеi самоI кримiнально-правовоi норми. Визначення кримiнально-правовоТ
норми як засобу реалiзацii кримiныIьного законодавства частково суперечить
назвi пiдроздiлу 4.З дисертацiТ. З оглrIду на викладене, вбачасться, шо в
KoHTeKcTi дослiдження механiзму реалiзацiТ кримiнального законодавства
кримiнально-правову норму слiд розглядати як об'ект або предмет реалiзацiТ,
однак у жодному разi не як засiб реалiзацiТ кримiнапьного законодавства. У
зв'язку iз зазначеним така наукова позицiя потребус переосмислення та
доопрацювання.

Аргументованою е запропонована класифiкацiя кримiнально-правових
норм за функцiональним призначенням на забороннi, зобов'язальнi,
роз'яснювальнi та заохочувальнi. Однак постас питання про можливий синтез в
однiй кримiнально-правовiй HopMi декiлькох окреслених вище видiв, зокрема,
коли така норма одночасно стосусться i визначення певних кримiнально-
правових понять, i певного регулювання кримiнально-правових вiдносин. У
цьому аспектi потребують уваги питання дослiдження кримiнально-гtравових
норм, що виключають злочиннiсть дiяння (ч. 1 ст.36, ч. 1 ст. З8, ч. 1 ст.41, ч. l
ст.4З,ч.2 ст.385, ч. 2 ст,З96 КК УкраТни).

IJi критичнi мiркування в жодному разi не претендують на категоричнiсть
i незаперечнiсть. Вони не впливають на загальну високу оцiнку дисертацiТ
В. В. Бабанiноi <Кримiнальне законодавство Украiни: механiзм створення та

реалiзацiТ>. lискусiя з приводу порушених питань допоможе об'сктивнiше
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висвiтлити позицiю авторки щодо невисвiтлених проблем кримiн€Lльного
законодавства Украiни, механiзму його створення та реалiзацiТ, а також здатна
пропонувати iх оригiнальне та обrрунтоване розв'язання.

Оцiнка змiсmу Duсерmацit, ti заверuленiсmь у цiлолсу.
lисертацiя BiKTopii Вiкторiвни Бабанiноi на тему <Кримiнальне

законодавство УкраТни: механiзм створення та реалiзацii> е самостiйною
квалiфiкованою працею, яка мiстить науково обГрунтованi результати, що
мають концептуаJIьне значення для подаJIьшого розвитку науки кримiнального
права. Висновки та пропозицii, пдо сформульованi в дисертацii, мають високий
ступiнь обГрунтованостi та достовiрностi. iТ змiст вiдповiдас заявленiй
дисертанткою науковiй спецiальностi.

LИ дисертацiя е самостiйною завершеною роботою, оформлена
вiдповiдно до встановлених вимог, передбачених п.9, 10, \2, 13 Порядку
присудження наукових ступенiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 24.07.2013 року J\Ъ 567 (з вiдповiдними змiнами вiд 19.08,2015
J\b 656, З0.1,2.201 5 JЮ 1 1 59, 27 .07 .20|6 J\Ъ 567 , 20.1 1 .20 19 J\Ъ 94З), а також Вимог
до оформлення дисертацiТ, затверджених наказом МОН УкраТни вiд
12.01 .20|7 J\Ъ 40.

З огляду на зазначене, дисертантка Вiкторiя BiKTopiBHa Бабанiна за

результатами прилюдного захисту дисертацii на тему <Кримiнальне
законодавство УкраТни: механiзм створення та реалiзацii> заслуговуе на
присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спецiальнiстю
12.00.08 кКримiнальне право та кримiнологiя; кримiнально-виконавче право).

Офiцiйний опонент -
член Вишrоi ради правосуддя,
доктор юридичних наук, професор,
член_кореспондент
Нацiональноi академiТ правових наук УкраТнио
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