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офіційного опонента на дисертацію Аракелян Рози Фердінандівни на тему 
«Впровадження інституту медіації в кримінальне процесуальне 
законодавство України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Впровадження в 
національні правові системи процедур альтернативного вирішення спорів, 
найбільш поширеними серед яких є медіація, переконливо свідчить про 
міжнародне визнання ефективності та дієвості цього інституту, адже медіація 
в кримінальному провадженні має суттєвий економічний та соціальний 
ефект: зменшення судового навантаження, скорочення витрат на утримання 
засуджених, підвищення довіри громадян до органів державної влади тощо.

Зазначені аргументи обумовлюють важливість та неоціненність 
процедур медіації для кримінального процесуального законодавства України. 
Нині світові тенденції впровадження в правову систему альтернативних 
видів вирішення спорів знайшли своє відображення у вітчизняному 
законодавстві лише у вигляді цивільно-правових, господарсько-правових, 
сімейно-правових відносин.

Після реформування системи кримінальної юстиції інститут медіації в 
кримінальному провадженні України не знайшов свого кримінального 
процесуального регулювання в Україні та обмежується нормами 
матеріального права, зокрема, кримінально-правовим порядком регулювання 
у вигляді ст. 46 Кримінального кодексу України від 05.04.2001р., Указом 
Президента України «Про концепцію вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів» від 10.05.2006 р. та Указом Президента України від 08.04.2008 р. 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.02.2008 р. 
«Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних 
органів» у відповідності до яких передбачається нагальна потреба у 
створенні альтернативних позасудових способів розв’язання спорів, а 
способом врегулювання спорів визнається медіація.

Тому дисертаційне дослідження Р.Ф. Аракелян є актуальним і 
передбачає аналіз наукових джерел та стану формування науково 
обґрунтованих заходів, спрямованих на вдосконалення концептуальних засад 
новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні України.

Тема дослідження узгоджується з науковими програмами, планами, 
темами та іншими документами, а саме: Стратегією національної безпеки—
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України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року 

№ 287/2015, ґрунтується на положеннях Указу Президента України «Про 

концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду 

в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10.05.2006 р., Указу 

Президента України від 08.04.2008 р. «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 15.02.2008 р. «Про хід реформування системи 

кримінальної юстиції та правоохоронних органів», Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 року № 501/2015, Плану заходів з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. Тема 

дисертації відповідає темі науково-дослідної роботи ВНЗ «Національна 

академія управління»: «Адаптація законодавства і права України до 

законодавства і права Європейського Союзу» державний реєстраційний 

номер 0114U006593 (2014 – 2019 р. р.). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Вищого навчального 

закладу «Національна академія управління» 12 грудня 2013 року (протокол 

№ 8), уточнена Вченою радою 9 лютого 2017 року (протокол № 1). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Для виконання завдань дослідження було застосовано низку 

методів і прийомів наукового пізнання. Емпіричну базу дослідження 

становлять узагальнені дані анкетування 87 слідчих територіальних 

управлінь поліції Головного управління Національної поліції України в місті 

Києві, статистичні дані про злочини, зареєстровані слідчими Національної 

поліції України (органами внутрішніх справ) протягом 2015-2018 рр. та 

зведені дані вивчення 201 кримінального провадження з метою визначення 

рівня дієвості (доцільності та результативності) майбутнього функціонування 

інституту медіації в кримінальному провадженні. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій полягає як у постановці проблеми, так і способі її вирішення. 

За характером та змістом дисертаційна робота є одним з перших 

комплексних наукових монографічних досліджень теоретико-прикладних 

засад впровадження інституту медіації в кримінальне процесуальне 

законодавство України, що ґрунтується на законодавстві України та 

законодавстві окремих країн світу. 

До основних елементів наукової новизни віднесено наступні: 

розроблено теоретико-прикладні засади впровадження новаційної моделі 

інституту медіації в кримінальному провадженні, які знайшли своє втілення у 

запропонованому автором проекті Закону України «Про медіацію в 

кримінальному провадженні»; на основі анкетування практичних працівників 

встановлено оптимальний механізм порядку провадження процедури медіації 

в кримінальне процесуальне законодавство, визначено підстави ініціювання 

процедури медіації в кримінальному провадженні, запропоновано 

процесуальні аспекти взаємодії служб медіації в кримінальному провадженні 

із органами досудового розслідування, прокуратури та суду; розроблено 



чотири групи індикаторів ефективності інституційних засад при розгляді 

медіації в кримінальному провадженні. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та опублікованих працях. Основні 

положення та висновки, що сформульовані в дисертаційному дослідженні, 

відображено у 17 наукових працях, серед них десять статей, включених МОН 

України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук; одна 

стаття - у зарубіжному періодичному виданні та шість тез доповідей, 

опублікованих у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура роботи логічна та послідовна і складається із вступу, трьох 

розділів, що містять десять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 324 сторінки, із них 

основного тексту – 191 сторінка, список використаних джерел – 20 сторінок 

(219 найменувань) та 22 додатки на 113 сторінках. 

У першому розділі дисертації «Теоретичні засади медіації в системі 

відновного правосуддя в Україні» розглядаються наступні питання: поняття 

«відновного правосуддя» та сучасні тенденції розвитку у кримінальному 

процесі (с. 13-23); сутність, зміст відновного правосуддя та його 

співвідношення з кримінальним процесом (с. 23-34); генезис інституту 

медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (с. 34-54); 

Концептуальні засади інституту медіації у кримінальному законодавстві 

зарубіжних країн (с. 54-78). 

У другому розділі «Медіація у кримінальному процесі України» 

визначено поняття та значення інституту медіації у кримінальному процесі 

(с. 84-99); розглянуто моделі інституту медіації у кримінальному процесі 

(с. 99-115); визначено шляхи впровадження та удосконалення інституту 

медіації в кримінальному провадженні України (с. 115-131).  

У третьому розділі «Теоретико-прикладні засади впровадження медіації 

в кримінальне процесуальне законодавство» розглянуто питання 

впровадження концептуальних засад новаційної моделі інституту медіації в 

кримінальному провадженні (с. 133-151); запровадження індикаторів 

ефективності інституційних засад при розгляді медіації в кримінальному 

провадженні (с. 151-163); врегулювання кримінальних конфліктів за 

сприяння інституту медіації у кримінальному провадженні (с. 163-184). 

Дисертаційне дослідження Р.Ф. Аракелян виконано на належному 

науковому рівні, містить низку важливих теоретичних і практичних 

положень і висновків, що підтверджені статистичними, емпіричними та 

іншими даними. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту і дає уявлення про її 

актуальність, теоретичне і практичне значення. 

Наведене дає підстави для загальної позитивної оцінки роботи. 

Водночас, потрібно звернути увагу на зауваження і пропозиції, які виникли 

під час ознайомлення з дисертаційним дослідженням.  

1. Щодо емпіричної бази дослідження. Дисертант зазначає, що проводив 

анкетування слідчих територіальних управлінь поліції Головного управління 



Національної поліції України в місті Києві, вичав статистичні дані про 

злочини, зареєстровані слідчими Національної поліції України (органами 

внутрішніх справ) протягом 2015-2018 рр. та вивчав матеріали кримінальних 

проваджень. Виникає запитання, чому опитування проводилось тільки в 

м. Києві, а також чому не зазначено про опитування потерпілих, яке також 

проводилось, що відображено у додатках до дисертації (у назві некоректно 

зазначено «опитування потерпілих територіальних управлінь поліції...» 

с. 241), а посилання на відповідні дані є в тексті роботи?  

Певні сумніви викликають результати опитування потерпілих, зокрема 

зазначено: «…1% потерпілих із 100% потерпілих мали змогу подавати докази 

слідчому, прокурору, слідчому судді, суду, заявляли відводи та клопотання, 

які були взяті до відома та враховані…» (с. 241) не зрозуміло що або хто 

перешкоджав іншим 99% потерпілих це робити? Це також не узгоджується з 

даними анкетування (с. 243), де зазначено, що «…1 потерпілий, що становить 

1%, відповіли, що подавали докази слідчому, прокурору, слідчому судді, 

суду, заявляли відводи та клопотання, які були взяті до відома та 

враховані…», проте це не означає, що потерпілі були позбавлені такої 

можливості, як зазначено на с. 241. Або «…16% потерпілих із 100% 

потерпілих мали можливість оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК 

України без перешкод…» (с. 120), знову ж, що це за перешкоди і хто 

перешкоджав потерпілим?  

На думку рецензента, доцільним було б також провести опитування 

(анкетування) інших суб’єктів, яких автор відносить до учасників 

медіаційних процедур, зокрема прокурорів та слідчих суддів. Крім того, 

цікавою була б думка адвокатів (хоча автор і заперечує можливість їх участі 

у підготовці до медіації та її проведенні), зрештою, самих медіаторів, 

оскільки, незважаючи на законодавчу неврегульованість, вони надають 

відповідні послуги у цивільному, господарському процесі.  

Певні сумніви викликає зміст програми вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень, а отже і висновки, які робить автор, посилаючись 

на результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень. З 36 питань, 

тільки 6 стосуються укладання угод, а решта спрямовані на з'ясування 

загальних процесуальних і криміналістичних питань розслідування, які не 

стосуються теми дослідження. Можливо, варто було приділити більше уваги 

вивченню змісту угод, практиці їх розгляду, виконанню на наслідкам 

невиконання і на підставі цього сформулювати висновок про доцільність 

запровадження медіації. 

2. Некоректним є твердження, що дисертація є першим в Україні 

монографічним дослідженням за цією темою. Раніше ці проблеми 

досліджувати Нестор Наталія Володимирівна (Запровадження медіації в 

кримінальному процесі України, 2013), Микитин Юрій Іванович (Відновне 

правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи 

розвитку в Україні, 2010) (с. 9).  



3. На с. 122 автор наводить статистичні дані про розгляд судами 

матеріалів кримінальних проваджень зокрема із затвердженням угоди за 

2012-2013 роки, а також відповідні статистичні дані в м. Києві у 2014 році. 

По-перше, не зрозуміло чому дисертант не звертається до останніх 

статистичних даних за 2018-2019 роки або за інший період, коли 

проводилось дисертаційне дослідження, по-друге, висновок який формулює 

дисертант на підставі аналізу статистичних даних, а саме: «Наведені вище 

фактичні дані свідчать про нагальну потребу у реформуванні кримінальної 

юстиції в бік впровадження інституту медіації в кримінальному 

провадженні» (с. 125) непереконливий і потребує пояснень. Як саме 

пов’язані аналізовані дані і нагальність впровадження інституту медіації?  

Зайвим є детальний огляд статистичних даних за 2012-2015 рр., оскільки 

за його результатами не пропонується значущих висновків, що стосуються 

теми дослідження (с. 172-176).  

Потрібно також вказати на певну однобічність твердження автора: 

«Приреченим на фіаско є й Указ Президента України від 08.04.2008 р. «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.02.2008 р. «Про 

хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних 

органів», яким передбачено реформування кримінальної юстиції України у 

напрямку впровадження програм примирення між потерпілим і 

правопорушниками, створення системи ювенальної юстиції та служби 

пробації» (с. 125), адже у даному контексті певні результати зазначеної 

реформи все ж є, зокрема щодо створення служби пробації, а також щодо: 

«…розширення застосування процедур відновного і примирного правосуддя, 

відповідно до яких суд прийматиме рішення щодо угоди про визнання вини 

або примирення обвинуваченого з потерпілим» (п.2 згаданого Указу 

Президента). Як відомо, інститут угод у кримінальному процесі 

запроваджено. Доречним було б також згадати Указ Президента України 

№276/2015 від 20.05.2015 р., яким була схвалена Стратегія реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. 

(у п. 5.4 значеної Стратегії, передбачено розширення способів 

альтернативного (позасудового) врегулювання спорів (зокрема, шляхом 

практичного впровадження інституту медіації та посередництва). 

4. На с. 132 автор зазначає: «…як свідчить практика, впровадження 

медіації в національне законодавство супроводжується позитивним ефектом 

тільки в країнах з низьким рівнем корупції». Проте зв'язок корупції 

(корупційних ризиків) та впровадження медіації не розкривається.  

5. Автору слід було приділити більше уваги розробленню змін і 

доповнень КПК України, адже положення, запропоновані на с. 190–191 та у 

Прикінцевих і та перехідних положеннях проекту ЗУ (Розділ V), очевидно є 

недостатніми і не вирішують проблеми законодавчого регулювання 

досліджуваного інституту у КПК України.  

Що стосується проекту ЗУ «Про медіацію в кримінальному 

провадженні», то, на думку рецензента, доцільно було приділити увагу 

законопроектам, які вже зареєстровані у ВРУ, а також тим, які відкликані, 



або були відхилені (скласти порівняльну таблицю або аналітичну довідку) це 

дозволило б сформувати об’єктивне уявлення про спільні і відмінні 

характеристики авторського законопроекту та вже існуючих. Також доречно 

було б проаналізувати висновки Головного науково-експертного управління 

ВРУ щодо всіх законопроектів та висловити свою позицію щодо їх змісту.  

За результатами вивчення змісту законопроекту дисертанта хотілося б 

виловити декілька зауважень: у авторській редакції Пояснювальної записки 

серед аргументів на користь ухвалення запропонованого проекту ЗУ 

наводяться результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень, 

опитування службових осіб органів досудового розслідування, потерпілих. 

Зважаючи на зміст опитування і параметри вивчення матеріалів 

кримінальних проваджень, ці аргументи непереконливі.  

Визначення поняття кримінального провадження, прокурора, слідчого 

судді, судді, судового провадження, угоди (ст. 1) не доцільне, адже воно 

існує у КПК України, крім того, слід враховувати, що у випадку змін до КПК 

України, доведеться вносити зімни до спеціального закону у відповідній 

частині.  

Поняття медіації потребує уточнення, адже автор пропонує проводити 

медіацію до початку кримінального провадження (п.2 ст.1), а сторонами 

визначає осіб, які вже мають процесуальний статус (потерпілий, 

підозрюваний, обвинувачений, підсудний) (п.7 ст.1), крім того і у назві, і у 

змісті законопроекту вживається конструкція «медіація у кримінальному 

провадженні».  

Ч. 6 ст. 13 передбачає, що: «Дозволяється застосування процедури 

медіації в кримінальному провадженні у вигляді альтернативної стадії 

кримінального процесу за умови, що така процедура була проведена до 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, відповідає інтересам потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого та не зачіпає публічні інтереси держави», очевидно, що 

альтернативної стадії кримінального процесу не існує, тому запропонована 

редакція суперечить КПК України.  

Вимоги до медіаторів в кримінальному провадженні (ст. 22) 

сформульовано у загальних реченнях, на кшталт: «вміння приймати, 

визнавати та володіти, керувати упередженими почуттями», «вміння 

вирішувати проблеми та вести переговори» та ін., без належної конкретизації 

вимог, що виключає можливість перевірки відповідності особи таким 

вимогам. Жодних вимог щодо проходження спеціального навчання, 

стажування не висувається.  

Яка доцільність нормативного закріплення права медіатора у ч. 2 ст. 23? 

«Медіатори в кримінальному провадженні мають право на збір інформації, 

яка свідчить про високий рівень безробіття, про неналежну шкільну та 

професійно-технічну освіту, про наявність расової дискримінації, недостатню 

кількість місць для відпочинку, розваг та інші відомості з метою надання 

такої інформації уповноваженим органам публічної адміністрації, 

відповідальним за розробку стратегій зниження рівня злочинності в Україні»,  



 


