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В І Д Г У К  

офіційного опонента на дисертацію Шапутько Світлани Володимирівни 
«Повноваження слідчого судді щодо судового контролю у кримінальному 
провадженні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

 
Актуальність теми дисертації. Одним із найбільш пріоритетних 

напрямків діяльності в Україні на сьогодні є визнання, дотримання й захист 
конституційних прав та свобод людини і громадянина. Особливого 
значення це набуває у сфері кримінальної процесуальної діяльності, де 
права і свободи людини, зокрема, право на свободу й особисту 
недоторканність, недоторканність житла, таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в 
особисте й сімейне життя, на збір, збереження, використання й поширення 
конфіденційної інформації, зазнають суттєвого обмеження у зв’язку із 
здійсненням кримінального провадження. Визначальна роль у забезпеченні 
такої безпеки на стадії кримінального провадження відграє слідчий суддя. 
Він покликаний забезпечити здійснення судового контролю за 
дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження. 

Останні нововведення, запроваджені в КПК України, свідчать про 
зростання тенденції збільшення ролі слідчого судді на стадії досудового 
розслідування. Однак аналіз правозастосування свідчить про відсутність 
єдиної судової практики щодо вирішення ряду питань, які недостатньо 
врегульовані в КПК України. Запровадження єдиної судової практики є 
одним із пріоритетних напрямків у реформуванні судової системи. 

Питання здійснення судового контролю постійно перебувають в полі 
зору науковці і практиків, широке коло яких наводить здобувачка у вступі 
дисертації та автореферату. Кожний із них зробив певний внесок у 
дослідження інституту судового контролю у кримінальному провадженні. 
Обґрунтовані ними висновки та пропозиції безперечно мають важливе 
значення для розвитку інституту слідчого судді. Багато наукових ідей і 
пропозицій, сформульованих в їх роботах, вже знайшли відображення в 
законодавстві і застосовуються в практичній діяльності правоохоронних 
органів. Слід визнати, що предметом наукових досліджень здебільшого був 
судовий контроль, однак проблеми реалізації повноважень слідим суддею 
окремо, так і в комплексі, достатньою мірою не досліджувались, деякі 
теоретичні, правові та організаційні питання залишилися нерозглянутими або 
не набули однозначного вирішення, навколо них продовжуються дискусії, а 
тому вони потребують додаткового опрацювання та осмислення. Зазначене 
обумовлює  наукову  і  прикладну  потребу  у  переосмисленні  меж  та  обсягу  

 
 
 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2 

 

повноважень слідчого судді та положень КПК України, що врегульовують 
його діяльність. 

Реалізація слідчим суддею повноважень щодо судового контролю 
супроводжується труднощами, пов’язаними із недосконалістю правового 
регулювання й правореалізаційного механізму. Аналіз останніх законодавчих 
змін свідчить про те, що регламентація повноважень слідчого судді не 
відповідає вимогам правозастосовної практики: строки розгляду деяких 
клопотань не визначено; правила підсудності не приведено до єдиного 
порядку; не визначено види процесуальних рішень, які уповноважений 
постановляти слідчий суддя за результатами розгляду клопотань. В 
кримінальному процесуальному законодавстві відсутній механізм розгляду 
скарги у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання. Слідчі судді 
по різному вирішують цю проблему, та в теорії кримінального процесу 
відсутній єдиний підхід до її вирішення. В КПК України відсутня окрема 
норма, яка б містила перелік повноважень слідчого судді на стадії досудового 
розслідування, не визначено предмет і завдання таких повноважень, не 
регламентовано повноваження слідчого судді щодо об’єднання та направлення 
за підсудністю скарг і клопотань. Особливо гострим на сьогодні є відсутність 
законодавчого регулювання повноважень слідчого судді, пов’язаних із 
наданням дозволу на проведення позапланових перевірок та ревізій. Наразі в 
законі не визначено повноваження слідчого судді щодо можливості 
об’єднання скарги про незаконне затримання в порядку ст. 206 КПК України 
та клопотання слідчого або прокурора про обрання запобіжного заходу в 
рамках одного кримінального провадження, тощо. 

Залишаються не вирішеними питання можливості повернення 
клопотання про проведення обшуку у разі недотримання обов’язкових вимог 
до клопотання шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали. 
Правозастосовна практика йде різними шляхами щодо вирішення цієї 
проблеми. Цей не вичерпний перелік питань потребує глибокого теоретичного 
осмислення, систематизації, узагальнення існуючого матеріалу, розробки на 
цій основі пропозицій щодо вдосконалення кримінального процесуального 
законодавства та приведення правозастосовної практики до єдиного порядку. 

Актуальність роботи обумовлюється й тим, що обрана тема дослідження 
відповідає як загальнодержавним, так і відомчим пріоритетам стосовно 
забезпечення реформи кримінального судочинства в Україні. Напрям 
дисертаційного дослідження узгоджується із Стратегією реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 
затвердженою Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, 
Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою Указом 
Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, Планом заходів щодо її 
реалізації, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2015 р. № 1393-р, спрямоване на реалізацію Концепції реформування 
кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 08 
квітня 2008 року. Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів 
наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942. 
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Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою 
Донецького юридичного інституту МВС України 28 травня 2014 року 
(протокол № 12). 

Виходячи з вищевикладеного, обрана тема дисертаційного дослідження 
є своєчасною та важливою для вдосконалення норм чинного КПК України, 
діяльності слідчих суддів, а також захисту прав і законних інтересів учасників 
кримінального процесу, актуальною у теоретичному та практичному плані. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Низка сформульованих у дисертації положень, висновків і рекомендацій 
характеризуються ознаками новизни і є вагомим внеском у наукове 
забезпечення реформування кримінального судочинства в Україні. Автор 
роботи вдало визначив об’єкт дослідження, вірно окреслив його предмет. 
Сформульована автором мета роботи, поставлені задачі дослідження 
дозволили зосередити увагу на ключових аспектах обраної теми, що 
спрямовані на розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій 
для вдосконалення повноважень слідчого судді щодо здійснення судового 
контролю у кримінальному провадженні 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій 
підтверджується вибором методологічної основи проведеного дисертаційного 
дослідження. Зокрема, автором були використані такі методи дослідження як: 
історико-правовий - для з’ясування генезису інституту слідчого судді щодо 
здійснення судового контролю; системний - для вивчення інституту слідчого 
судді щодо здійснення судового контролю як єдиного цілісного явища, що 
складається з окремих складових елементів; формально-логічний - дозволив 
з’ясувати зміст і сутність повноважень слідчого судді щодо здійснення судового 
контролю; діалектичний - при з’ясуванні сутності понять і категорій та аналізі їх 
спільних і відмінних рис; порівняльно-правовий - для порівняння емпіричних 
даних і законодавчої регламентації повноважень слідчого судді; моделювання - 
при розробленні змін, що були запропоновані до КПК України та стосуються 
повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю; статистичний - 
для проведення анкетування, а також дослідження матеріалів кримінальних 
проваджень, статистики й узагальнення отриманих результатів. Усі вони були 
застосовані у взаємозв’язку, що в кінцевому підсумку сприяло забезпеченню 
всебічності, повноти й об’єктивності наукових пошуків, а також коректності, 
обґрунтованості й узгодженості сформульованих висновків. 

Висновки і рекомендації дисертанта ґрунтуються на ретельному аналізі 
вітчизняних та зарубіжних джерел з питань кримінального процесу, а також 
матеріалів судової практики та практики Європейського суду з прав людини. 
Достатньо представницькою слід визнати емпіричну базу дослідження, яку 
становлять матеріали офіційної статистичної звітності Верховного Суду 
України за 2015-2017 рр.; результати анкетування 83 слідчих судів (Київська, 
Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька області); матеріали 
вивчення 1453 судових рішень, 75 рішень ЄСПЛ, а також практичний досвід 
роботи дисертанта на посаді судді. 

Автором опрацьовано значний не лише за кількістю, але і палітрою 
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наукових поглядів масив літератури за темою дисертаційного дослідження 
(363 джерела), що свідчить про належний рівень обізнаності дисертанта у 
питаннях, які ним досліджуються, та відповідний рівень достовірності 
зроблених у роботі висновків. Обґрунтованість власних наукових результатів 
підтверджується і тим, що здобувачка робить висновки на підставі аналізу й 
зіставлення поглядів і концепцій різних науковців, вдало ілюструє їх 
наслідками аналізу результатів соціологічних досліджень. 

Таким чином, сформульовані у дисертації наукові положення, висновки 
та пропозиції мають високий рівень обґрунтованості, що забезпечує їх 
достовірність. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Дисертація С. В. Шапутько є комплексним 
науковим дослідженням повноважень слідчого судді щодо судового контролю 
у кримінальному провадженні. У ньому дисертантом чітко, логічно та науково 
обґрунтована переважна більшість теоретичних та практичних положень, що 
стосуються уточнення механізмів реалізації повноважень слідчим суддею. 
Крім цього, дисертант зуміла сформулювати цікаві та важливі пропозиції і 
рекомендації щодо теоретико-правових, процесуальних та організаційних 
умов реалізації повноважень слідчим суддею. 

Важливо те, що дисертант здійснила класифікацію повноважень 
слідчого судді та, порівнявши їх з правозастосовною практикою, визначила ту 
їх частину, яка на сьогодні не регламентована КПК України. У роботі 
досліджено проблемні аспекти реалізації повноважень, які виникають у 
слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора під час досудового розслідування, при розгляді клопотань про 
надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи, та про 
надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 
провадження, запропоновано авторське бачення їх вирішення. Сформульовано 
теоретичну позицію щодо особливостей здійснення прав та обов’язків під час 
реалізації загальних обов’язків щодо захисту прав людини і примусового 
відбирання біологічних зразків для дослідження. 

Позитивним є те, що автор зробив успішну спробу розробити 
повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотання про проведення 
позапланової ревізії чи перевірки. При цьому автор критично переглянув 
низку висловлених раніше поглядів та міркувань вчених з цих важливих для 
науки кримінального процесу питань. Проведений аналіз дав можливість не 
лише уточнити сучасне розуміння досліджуваних питань, але й сформувати 
власне бачення щодо можливості запровадження таких повноважень. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих наукових працях. 

Результати дослідження повною мірою відображені в наукових фахових 
виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам МОН України, а 
також виступах автора з доповідями основних положень дисертації на науково–
практичних конференціях, що в цілому свідчить про достатній рівень її апробації. 

Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднено в 
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дванадцяти наукових публікаціях, серед яких чотири статті – у виданнях, 
включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних 
наук, одна – у зарубіжному періодичному виданні, а також сім – у збірниках 
тез наукових доповідей, оприлюднених на конференціях і семінарах. 

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 
кримінального процесу. Практична значимість роботи полягає у тому, що 
рекомендації та пропозиції, сформульовані автором використовуються у 
науково-дослідній роботі, законотворчій діяльності, практичній діяльності 
органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також у навчальному 
процесі - під час викладання профільних дисциплін, що підтверджується 
відповідними документами. У роботі акцентується увага на прикладних 
питаннях, що носять проблемний характер, не вирішених у теорії, або вирішення 
яких викликає труднощі у практичних працівників. Прикладний характер 
дослідження дозволив авторові на основі отриманих ним емпіричних даних 
сформулювати рекомендації і пропозиції, спрямовані на вдосконалення 
процедури визнання доказів недопустимими. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-правові основи дослідження 
інституту слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному 
провадженні» висвітлюється еволюція становлення слідчого судді починаючи з 
VIII століття у Франції (с. 21-23). Вказується на залежність слідчого судді від 
прокурора. Зазначається, що зародження судового контролю за законністю та 
обґрунтованістю дій і рішень органів дізнання, слідчого і прокурора пов'язано з 
набуттям Україною незалежності (Законом від 15 грудня 1992 р. «Про статус 
суддів»). Подальше розширення функції судового контролю за досудовим 
розслідуванням і запровадження інституту слідчих суддів відбулося з 
прийняттям КПК України 2012 р. Слушно звертається увага на відсутність в 
КПК України окремої норми, яка б містила перелік повноважень слідчого судді 
на стадії досудового розслідування, не визначено предмет і завдання таких 
повноважень. Це спричиняє формування розрізненої, часто суперечливої 
правозастосовної практики (с. 35). Піддавши ґрунтовному аналізу класифікації 
повноважень слідчого судді, здобувачка пропонує здійснювати її не лише за 
предметом повноважень, а й за змістом діяльності слідчого судді, взявши за 
основу такі критерії: вид процесуальної дії, щодо якої здійснюється судовий 
контроль; етапи реалізації повноважень; види процесуальних рішень; строк, 
протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження (с. 39). 

У другому розділі «Повноваження слідчого судді щодо здійснення 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у 
кримінальному провадженні» здобувачка зазначає, що повноваження слідчого 
судді щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора під час досудового розслідування спрямовані на забезпечення 
захисту прав людини і основоположних свобод (с. 54). Звертається увага на 
неврегульованість окремих питань: Зокрема, мова йде щодо раціональності 
розширення переліку рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які 
можуть бути оскаржені під час досудового розслідування; доцільності 
витребування матеріалів кримінального провадження під час розгляду слідчим 
суддею скарги на закриття кримінального провадження; детермінації поняття 
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бездіяльності, а також доречність запровадження механізму прийняття 
рішення слідчим суддею за скаргою у разі систематичної неявки особи, що 
звернулась зі скаргою, в судове засідання (с. 55). 

Класифікацію повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора пропонується здійснювати 
за такими критеріями: за етапами реалізації повноважень; за видами рішень; за 
строком, протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження. На 
думку здобувачки, це найбільш точно відбиває гносеологічну та правову 
сутність повноважень слідчого судді при розгляді скарг (с. 58). Аналізуються 
повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, 
що обмежують конституційні права та свободи громадян (с. 76–92). 
Розмежування повноважень слідчого судді суду першої інстанції та слідчого 
судді Апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення негласних 
(слідчих) розшукових дій, щодо яких слідчі судді здійснюють судовий 
контроль, на думку здобувачки, обумовлено ступенем втручання в права 
людини, необхідністю збереження таємниці досудового розслідування та 
потребою у зменшенні ризиків корупційності прийнятих рішень (с. 79). 

Досліджуються повноваження слідчого судді при розгляді клопотань 
про надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження (с. 93-109). Автором розроблено підстави класифікації 
повноважень слідчого судді щодо розгляду клопотань про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження: за видами заходів 
забезпечення кримінального провадження; за етапами реалізації; за строком, 
протягом якого слідчий суддя реалізує повноваження; за необхідністю 
здійснення виклику (повідомлення) осіб, щодо яких вирішується питання про 
застосовування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування 
таких заходів); за суб’єктом ініціювання; за видами судових рішень, що 
постановляються за результатами розгляду клопотань (с. 96). 

Звертається увага на розмаїття поглядів науковців щодо визначення 
видів ухвал, які уповноважений виносити слідчий суддя під час розгляду 
клопотання про надання дозволу на застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження, строків розгляду клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів. На підставі проведеного аналізу з метою 
врегулювання ситуації, за якої слідчі судді виносять ухвали, які не передбачені 
конкретними нормами КПК, пропонується доповнити ст. 132 КПК України 
пунктом 7 такого змісту: «За результатами розгляду клопотання про надання 
дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження 
поставляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала може бути 
про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) 
повернення клопотання» (с. 105). 

У третьому розділі «Повноваження слідчого судді щодо здійснення 
судового контролю при проведенні інших процесуальних дій» увага 
акцентується на захисті прав і свобод людини при реалізації слідчим суддею 
повноважень під час здійснення судового контролю в порядку ст. 206 КПК 
України (с. 114-131). Пропонується законодавче врегулювання положення про 
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те, що слідчий суддя зобов’язаний не пізніше 32 годин з моменту отримання 
інформації про порушення прав постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-
який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав 
такої особи (с. 121). Виокремлено форми звернення до слідчого судді: скарга, 
клопотання, заява та обґрунтована доцільність єдиної форми звернення до 
слідчого судді – скарги (с. 123). 

Аналізуються повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 
примусове відбирання біологічних зразків у особи (с. 132–149). З посиланням 
на аналіз рішень ЄСПЛ доводиться помилковість думки про визнання 
підставою для відмови у задоволенні клопотання про примусове відібрання 
біологічних зразків того, що це є порушенням права не свідчити проти себе (с. 
140). Слушно зазначається про недоцільність визначати в законі чіткий 
перелік біологічних зразків (с. 145). 

Певна увага приділена аналізу повноважень слідчого судді щодо 
надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у 
кримінальному провадженні (с. 150–168). Слушно зазначається про 
невизначеність правової природи цих засобів отримання інформації про 
обставини злочину. Обґрунтовується доцільність наділити слідчого суддю 
повноваженнями призначати позапланові ревізії та перевірки (с. 154–155). 
Визначаючи правову природу позапланових ревізій та перевірок, 
пропонується віднести їх до слідчих (розшукових) дій (с. 158). Наводиться 
перелік обставин, які слід розглядати як підстави для проведення позапланової 
ревізії чи перевірки (с. 161). 

В цілому дисертаційне дослідження відрізняється аргументованістю та 
достатньою обґрунтованістю пропонованих висновків. Автором використано 
достатньо широкий спектр літературних джерел. Висновки та пропозиції 
науково обґрунтовані і підтверджені належними інформаційними даними. 

Автореферат дисертації ґрунтовно розкриває її зміст і надає повне 
уявлення про наукову цінність і практичну значущість роботи. 

Все це дозволяє позитивно оцінити рецензовану наукову працю, 
відзначити новизну, самостійність виконання, належний теоретичний рівень. 
В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження С. В. Шапутько, слід 
звернути увагу на деякі спірні, дискусійні положення і висловити окремі 
зауваження, як підґрунтя для обговорення під час захисту: 

1. Навряд чи можна вести мову про зародження інституту слідчого 
судді на теренах Українських земель у період прийняття Статуту 
кримінального судочинства 1864 р. Ці учасники процесу мали іншу, ніж 
сьогодні, назву «судовий слідчий». Вони самостійно проводили слідчі дії, 
здійснювали доказування, а у разі необхідності залучали поліцію. Судові 
слідчі були наділені повноваженнями самостійно приймати рішення про 
застосування заходів процесуального примусу. 

За своїми функціональними обов’язками судовий слідчий не відрізнявся 
від звичайного слідчого в кримінальному процесі «радянського періоду», 
слушно зазначає здобувачка, за тим лише винятком, що структурно він 
належав до окружного суду чи до судової палати, всі його рішення підлягали 
судовому контролю, а скарги на його дії розглядалися цими судовими 
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органами (с. 22-23). 
2. В підрозділі 2.2. автор пропонує передбачити в КПК правові 

наслідки недотримання органами досудового розслідування вимог щодо 
форми та змісту клопотання у вигляді повноважень слідчого судді своєю 
ухвалою повернути його ініціатору. Слід врахувати, що це може стати 
джерелом зловживань: у разі наявності підстав для відмови у задоволенні 
клопотання слідчі судді можуть повертати його, надаючи цим можливість 
повторного звернення. 

3. Потребує додаткової аргументації думка автора, щодо віднесення 
позапланової перевірки та ревізії до слідчих (розшукових) дій. Дане питання, 
дійсно, є достатньо актуальним з точки зору специфіки реалізації повноважень 
слідчим суддею та спірним на сьогодні. Подібні засоби отримання інформації 
про обставини правопорушення застосовувалися за рішенням слідчого або 
прокурора, але з часом були вилучені із КПК. На сьогодні це питання є досить 
дискусійним. За своїми ознаками позапланова ревізія чи перевірка має певну 
схожість з експертизою, а з іншого боку, нагадує заходи забезпечення 
кримінального провадження. Однозначної думки про віднесення її до слідчих 
(розшукових) дій чи заходів забезпечення кримінального провадження на 
сьогодні не сформовано. Це питання потребує подальшого опрацювання та 
законодавчого врегулювання. Якщо здійснювати порівняння за деякими 
ознаками з експертизою, слід зазначити, що акт ревізії складається ревізором, 
якого слід визнати учасником кримінальної процесуальної діяльності, яким є 
експерт. Деякі сумніви виникають і щодо назви «позапланова». Може 
скластися враження, що є ще і планові ревізії (мова іде про кримінальне 
провадження). 

4. Автор влучно обґрунтовує доцільність законодавчого визначення 
єдиного переліку видів судових рішень, які слідчий суддя може ухвалювати за 
результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення заходів 
забезпечення кримінального провадження (с. 105). Пропонується доповнити 
ст. 132 КПК України пунктом 7, згідно якого слідчому судді надаються 
повноваження постановляти ухвали: 1) про задоволення клопотання; 2) про 
відмову у задоволенні клопотання; 3) про повернення клопотання. На наш 
погляд, автору необхідно було більш детально розглянути загальні підстави 
прийняття кожного із запропонованих рішень. 

Утім, зазначені вище зауваження стосуються окремих дискусійних 
положень дисертації та у своїй сукупності не впливають на загалом позитивну 
її оцінку. Дисертація є втіленням практично і теоретично корисного 
дослідницького напряму у галузі кримінального процесуального права та є 
цілісним, завершеним монографічним науковим дослідженням. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення. 
Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 
спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 
завершеною роботою. Дослідження виконано зрозумілою, юридично і 
літературно грамотною мовою. Оформлення дисертації та автореферату в 
цілому відповідає встановленим МОН України вимогам. 
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 2 

ефективність функціонування інституту слідчого судді, проте досягти бажаного 
так і не вдалося. Адже окремі повноваження слідчого судді, що передбачені у 
чинному КПК України, зважаючи на понад 5-ти річну практику їх 
застосування, є недосконалими й такими, що не мають ефективних і дієвих 
механізмів їх реалізації, а інші, враховуючи досвід окремих зарубіжних країн і 
потреби вітчизняної правозастосовчої практики, взагалі не передбачені у 
чинному кримінальному процесуальному законодавстві України, що, своєю 
чергою, негативно позначається на ефективності здійснення судового контролю 
у досудовому розслідуванні. 

Незважаючи на те, що слідчий суддя є відносно новою процесуальною 
фігурою у вітчизняному кримінальному процесі, проблемні питання здійснення 
судового контролю у кримінальному провадженні, впровадження інституту 
слідчого судді у кримінальне процесуальне законодавство України, 
неодноразово ставали предметом наукових пошуків провідних вітчизняних 
науковців і практиків як за КПК України 1960 р., так і КПК України 2012 р.  

Так, зокрема за КПК України 1960 р. ці питання на дисертаційному рівні 
досліджували Туманянц А. Р. (Судовий контроль за законністю і 
обґрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
Харків, 1998); Клочков В. Г. (Судовий контроль законності та обґрунтованості 
застосування запобіжного заходу – взяття під варту: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 1998); Кирій Л. М. 
(Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за відмовою в 
порушенні кримінальної справи: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. К., 2007); Чорнобук В. І. (Законність та 
обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у 
досудових стадіях кримінального процесу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. 
Одеська національна юридична академія. О., 2007); Скрипіна Ю. В. (Слідчий 
суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове 
дослідження): дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2008);  Гловюк І. В. Судова діяльність у 
досудовому провадженні: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеська 
національна юридична академія. О., 2008); Віхров В. В. (Судовий контроль за 
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застосуванням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ 
оперативно-розшукових заходів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Дніпропетр. 
держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2010); Шавкун М. Г. 
(Процесуальний контроль органів судової влади на досудових стадіях 
кримінального процесу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. К., 2010); Шило О. Г. Теоретичні основи та практика реалізації 
конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому 
провадженні в кримінальному процесі України: дис ... д-ра юрид. наук: 
12.00.09. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2011); 
Ринда В. В. (Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за 
провадженням дізнання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. акад. внутр. 
справ. К., 2012);  Большаков Є. В. (Апеляційне оскарження рішень судді, 
постановлених в порядку судового контролю у досудових стадіях 
кримінального процесу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Акад. адвокатури 
України. К., 2012); Герасименко С. Г. (Судовий контроль на досудових стадіях 
кримінального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2012); 
Кисленко Д. П. (Судовий контроль під час розслідування злочинів: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. К., 2012); Косов В. В. 
(Суб'єкти судово-контрольного провадження на досудових стадіях 
кримінального процесу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Нац. ун-т «Одес. 
юрид. акад.». О., 2012). 

В умовах дії чинного КПК України ці питання в межах дисертаційних 
робіт досліджували Ільєва Т. Г. (Функція судового контролю у кримінальному 
процесі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2014); 
Пшенічко С. О. (Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у 
досудовому провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Нац. ун-т «Одес. 
юрид. акад. ». Одеса, 2014); Тракало Р. І. (Судовий контроль за дотриманням 
права на повагу до приватного життя: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Акад. 
адвокатури України. Київ, 2014); Гловюк І. В. (Кримінально-процесуальні 
функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації: дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Одеська національна юридична академія. О., 2015); 
Крикливець Д. Є. (Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг 
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слідчим суддею: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. Львів, 2016); Полюхович О. І. (Судовий контроль при проведенні 
негласних слідчих (розшукових) дій: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017); Бондюк А. Ф. (Процесуальні 
основи статусу слідчого судді у кримінальному провадженні: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2017); Канфуі І. В. 
Правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді у досудовому 
кримінальному провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. ПВНЗ 
«Європ. ун-т». Київ, 2017); Завтур В. А. (Особливості доказування при розгляді 
та вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2018); Макаров М. А. (Судовий 
контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи: дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2018); Фаринник В. І. 
(Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України: 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 2018).  

При цьому, 27 червня 2017 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде 
захищатися ще одна кандидатська дисертація з цієї тематики: Бурлака О. В. 
(Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та 
інтересів особи у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018).  

Незважаючи на такий значний обсяг дисертаційних досліджень і їх 
вагоме значення для розвитку доктрини кримінального процесу та 
удосконалення правозастосовчої практики, низка проблемних питань щодо 
здійснення слідчим суддею судового контролю у кримінальному провадженні 
на сьогодні залишаються неврегульованими, а інші містять окремі елементи 
дискусійності. Так, зокрема чинному в КПК України відсутня правова 
регламентація винесення деяких видів ухвал, які уповноважений постановляти 
слідчий суддя ухвала про повернення клопотання, реалізуючи свої повноваження 
(наприклад,), не у всіх випадках законодавством визначено строки реалізації 
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повноважень слідчим суддею під час розгляду клопотань про надання дозволу на 
застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження та при 
розгляді клопотань про надання дозволу на проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Зазначене зумовлює 
необхідність конкретизації повноважень слідчого судді в цій частині.  

Відсутня процедура винесення слідчим суддею за власною ініціативою 
ухвали про зобов’язання доставити особу до слідчого судді для з’ясування 
підстав позбавлення свободи, а також технічна можливість її реєстрації в 
Автоматизованій системі документообігу та в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень. Це унеможливлює виконання слідчим суддею повноважень 
щодо захисту прав особи в порядку ст. 206 КПК України в повному обсязі. 

Варто зазначити, що неврегульованість цих питань є однією з основних 
передумов прийняття слідчими суддями рішень, які виходять за межі наданих 
їм повноважень. 

Дискусійним є питання визначення строку, після спливу якого можливо 
оскаржити бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає у неповерненні 
тимчасово вилученого майна (ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КПК України). 

Саме тому актуальність теми дисертаційного дослідження Шапутько 
Світлани Володимирівни й поставлених нею завдань не викликає сумнівів.  

Актуальність роботи підкреслюється й тим, що обрана тема дослідження 
відповідає як державним, так і відомчим пріоритетам стосовно наукового 
забезпечення протидії злочинності в Україні. Дисертація виконана відповідно 
до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 
травня 2015 р. № 276/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, 
затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, 
Планом заходів щодо її реалізації, схваленим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, спрямованим на 
реалізацію Концепції реформування кримінальної юстиції України, 
затвердженої Указом Президента України від 08 квітня 2008 року. Робота 
відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період до 2020 року, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942. 
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З цих міркувань є підстави для твердження, що дисертаційне дослідження 
Шапутько Світлани Володимирівни на тему: «Повноваження слідчого судді 
щодо судового контролю у кримінальному провадженні» має комплексний 
характер, важливе теоретичне та прикладне значення для вдосконалення 
діяльності слідчих суддів, а отже, й безперечно високий рівень актуальності. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 
містяться в дисертації. Наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані дисертантом, у своїй більшості, є обґрунтованими і 
переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних та 
зарубіжних наукових джерел, законодавство та інші нормативні акти (перелік 
їх складає 363 найменувань), достатньо репрезентативним є емпіричний 
матеріал (офіційна статистична звітність Верховного Суду України за період 
2015–2017 рр.; результати анкетування 83 слідчих судів (Київська, Харківська, 
Дніпропетровська, Одеська, Вінницька області); матеріали вивчення 1453 
судових рішень, 75 рішень ЄСПЛ, а також практичний досвід роботи 
дисертанта на посаді судді). 

При цьому слід зазначити, що наукові джерела використані переважно 
критично – з глибоким аналізом, полемікою та аргументацією власного підходу 
до тих чи інших положень, висновків чи пропозицій їх авторів. Емпіричний 
матеріал ліг в основу обґрунтування низки важливих положень для 
удосконалення повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні. 
Вміле використання широкого спектру методів наукового пошуку також 
позитивно вплинули на обґрунтованість сформульованих дисертантом 
наукових положень і висновків. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел 
і процесуальних норм в їх генезисному та порівняльно-правовому аспектах, а 
також матеріалів практики дало можливість Шапутько Світлані Володимирівні 
сформулювати власні наукові положення, висновки та рекомендації, що 
відзначаються достовірністю та характеризуються науковою новизною. 

До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, слід віднести такі: 
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вперше: 

– запропоновано надати слідчому судді право приймати рішення про 

залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора без 

розгляду у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання без 

поважних причин;  

– окреслено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю під час розгляду клопотань учасників кримінального провадження 

про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, перевірки та 

розроблено механізм їх реалізації; 

– доведено необхідність законодавчого визначення строку, впродовж 

якого слідчий суддя зобов’язаний реалізувати повноваження щодо 

забезпечення захисту прав особи, що визначені ст. 206 КПК України; 

– обґрунтовано необхідність визначення в КПК України подвійного 

строку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

залежно від наявності чи відсутності загрози зміни або знищення речей та 

документів. У разі наявності обґрунтування таких обставин слідчий суддя 

розглядає клопотання невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту 

надходження клопотання до суду. За умови, якщо у клопотанні такі обставини 

не зазначені – слідчий суддя розглядає його протягом трьох днів з дня 

надходження до суду;  

– визначено процедуру постановлення ухвали в порядку ст. 206 КПК 

України за ініціативою слідчого судді та порядок її реєстрації в 

автоматизованій системі документообігу суду та ЄДРСР; 

– запропоновано підстави для прийняття слідчим суддею рішення щодо 

повернення клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження та щодо відмови у його задоволенні; 

удосконалено:  

– класифікацію повноважень слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, 

щодо якої здійснюється судовий контроль; 
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– перелік видів процесуальних рішень, які можуть бути прийняті за 

результатами розгляду клопотання про надання дозволу на застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження;  

– поняття бездіяльності слідчого, прокурора та обставини, які 

зобов’язаний враховувати слідчий суддя під час перевірки дотримання строків 

подання скарги на таку бездіяльність; 

– вимоги до клопотання про примусове відбирання біологічних зразків 

для дослідження в частині покладення на сторону, яка звертається з 

клопотанням, обов’язку зазначення установи, де буде здійснюватися 

відбирання таких зразків, обґрунтування необхідності вилучення того чи 

іншого біологічного зразка та його приналежність до останнього; 

підтвердження безпечності відбирання біологічних зразків для дослідження для 

життя і здоров’я особи; 

– ознаки допустимого примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження, основними з яких є спосіб утворення біологічних зразків для 

дослідження (в результаті природньої життєдіяльності особи) та моральна 

допустимість правового примусу під час їх відбирання (мінімальний примус);  

дістали подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо необхідності постановлення ухвали про 

витребування матеріалів кримінального провадження при розгляді скарги на 

постанову про закриття кримінального провадження; 

– поняття процесуальних і матеріальних умов затримання, які слідчий 

суддя зобов’язаний встановити під час розгляду скарги в порядку ст. 206 КПК 

України; 

– наукові ідеї щодо того, що взірці пальців рук не відносяться до 

біологічних зразків і не можуть бути примусово відібрані. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції впроваджені та надалі можуть 

бути використані у: законотворчій діяльності – під час удосконалення 

положень КПК України, які регламентують повноваження слідчого судді під 

час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні (акт 
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впровадження у законотворчу діяльність № 22/35-1-15 від 29 січня 2018 р.); 

правозастосовній діяльності – при розробці та удосконаленні відомчих 

нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, пов’язаних із 

постановленням слідчим суддею ухвал щодо проведення процесуальних дій, які 

обмежують конституційні права особи (акт впровадження у практичну 

діяльність органів досудового розслідування від 17 січня 2018 р.); освітньому 

процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, тестових завдань, а також 

під час проведення різних видів занять із навчальних дисциплін «Кримінальний 

процес», «Доказування у досудовому розслідуванні», «Судові та правоохоронні 

органи України», «Розслідування окремих видів злочинів» (акт впровадження 

Національної академії внутрішніх справ від 23 січня 2018 р.).	

	 Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення 

та висновки дослідження, що сформульовані в дисертації, відображено в 12 

публікаціях, серед яких п’ять статей – у журналах, включених МОН України до 

переліку наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у 

міжнародному науковому виданні, та сім тез виступів на науково-практичних 

конференціях і круглому столі.	

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Науково обґрунтованою є 
архітектоніка дисертаційної роботи, яка дозволила автору в основному повно та 
всебічно розкрити предмет дослідження. Структура дисертації логічно витікає з 
поставлених завдань, об'єкта та предмета дослідження й охоплює як 
теоретичний, так і практичний аспект досліджуваної проблематики.  

Дисертація складається зі вступу, переліку умовних скорочень, трьох 
розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 
(363 найменування на 38 сторінках) та 6 додатків на 41 сторінці. Повний обсяг 
дисертації становить 267 сторінок, з яких основний текст – 176 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, з’ясовано її зв'язок із 
науковими програмами, планами, темами та ступінь наукової розробки, визначено 
об’єкт і предмет дослідження, окреслено мету і завдання, викладено 
методологічну основу роботи, сформульовано положення, які характеризують її 
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наукову новизну, пояснено практичне значення результатів дослідження, наведено 
дані про апробацію результатів, публікації, а також структуру дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-правові основи дослідження інституту 
слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному 
провадженні» складається з двох підрозділів. 

На основі системного аналізу теоретичних напрацювань авторкою 
встановлено, що серед науковців відсутня єдність поглядів на класифікацію 
повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування. Також 
невирішеним проблемним аспектом є відсутність регламентації в окремій нормі 
КПК України повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування, 
що суперечить ст. 19 Конституції України (стор. 29 дис.). Констатовано, що 
сьогодні предметом дослідження науковців є судовий контроль у 
кримінальному провадженні, а повноваження слідчого судді щодо його 
здійснення повною мірою не досліджено. Встановлено, що наразі не 
досліджено повноваження щодо залишення скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого або прокурора без розгляду у разі систематичної неявки 
скаржника в судове засідання без поважних причин, не визначено механізм 
прийняття слідчим суддею рішення у разі такої неявки; не окреслено 
повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю під час 
розгляду клопотання учасників кримінального провадження про надання 
дозволу на проведення позапланової ревізії чи перевірки. Також не досліджено 
повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на примусове відбирання 
біологічних зразків для дослідження.  

Заслуговує на увагу розроблена здобувачем класифікація повноважень 
слідчого судді, в основу якої обрано такі критерії: залежно від виду процесуальної 
дії, щодо якої здійснюється судовий контроль; за етапами реалізації повноважень; 
за видами процесуальних рішень; за строком, протягом якого слідчий суддя 
повинен реалізувати повноваження. Такі критерії дозволили в повній мірі 
здійснити їх теоретичний аналіз, дослідити структурні елементи, обсяг та межі 
повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному 
провадженні (стор. 39-50 дис.). 
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Другий розділ «Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні» складається з трьох підрозділів. 

Обґрунтовано доцільність надання слідчому судді повноважень щодо 
постановлення ухвали про витребування матеріалів кримінального 
провадження при розгляді скарги на постанову про закриття кримінального 
провадження. Такі ухвали є поширеними в правозастосовній практиці, не 
дивлячись на те, що чинний КПК України не визначає механізму прийняття 
відповідних процесуальних рішень. На підставі чого автором запропоновано 
доповнити ст. 304 КПК України частиною восьмою (стор. 66 дис.). 

На підставі порівняння емпіричних даних, аналізу ст. ст. 303–308 КПК 
України, опитування слідчих суддів і власного практичного досвіду, 
дисертанткою цілком слушно наголошено на доцільності законодавчої 
регламентації повноважень слідчого судді щодо прийняття рішення про 
залишення скарги без розгляду у разі систематичної неявки без поважних 
причин особи, яка її подала. У зв’язку з цим, авторкою пропонується внести 
зміни до ч. 3 ст. 306 КПК України (стор. 75 дис.). 

Зроблено висновок, що в КПК України не передбачено права слідчого 
судді приймати рішення про повернення клопотання у разі недотримання 
вимог, які висуваються до них, однак це обумовлено потребами 
правозастосовної практики слідчих суддів. Обґрунтовано, що при реалізації 
повноважень слідчі судді стикаються із недотриманням сторонами 
кримінального провадження вимог до клопотань про надання дозволу на 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 
обмежують конституційні права та свободи громадян, які унеможливлюють їх 
задоволення, у зв’язку з порушенням процесуальної форми, та є підставою для їх 
повернення. Однак у КПК України не передбачено правових наслідків 
недотримання таких вимог органами досудового розслідування (стор. 85 дис.). У 
зв’язку з цим, наголошено на необхідності визначення таких повноважень 
слідчого судді у разі недотримання обов’язкових вимог до клопотання.  

Доведено необхідність запровадження подвійного строку реалізації 
повноважень слідчим суддею щодо розгляду клопотання про надання дозволу 
на тимчасовий доступ до речей і документів (залежно від наявності чи 
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відсутності обставин, які свідчать про реальну загрозу зміни або знищення 
речей і документів). У разі наявності обґрунтування таких обставин слідчий 
суддя повинен розглянути клопотання невідкладно, але не пізніше 24 годин. У 
разі, якщо у клопотанні такі обставини не зазначені – слідчий суддя повинен 
розглянути його протягом трьох днів з дня його надходження до суду (стор. 
108-109 дис.). 

Третій розділ «Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 
контролю при проведенні інших процесуальних дій» складається з трьох 
підрозділів. 

З огляду на вивчення правозастосовної практики та положень ст. 206 
КПК України автором визначено мету діяльності слідчого судді при реалізації 
повноважень щодо захисту прав особи в порядку ст. 206 КПК України, яка 
полягає у забезпеченні прав осіб, яких затримано і взято під варту; здійсненні 
судового контролю за законністю застосованого до них зазначеного заходу; 
оцінці процесуальних (дотримання процесуальної форми, встановленої 
законодавством) та матеріальних (заслуховування особи, що скаржаться 
безпосередньо в суді, дослідження доказів законності затримання, перевірка 
умови, в яких утримується особа) умов затримання; звільнення особи у випадку 
виявлення порушень; вжиття активних заходів, спрямованих на захист прав 
особи, яка утримується під вартою (забезпечення розгляду скарги у разі 
порушення правил підсудності; розгляд скарги у разі, якщо на момент її подачі 
особа звільнена з-під варти чи заявляє клопотання про залишення скарги без 
розгляду; внесення з власної ініціативи ухвал до ЄРСР). 

За результатами аналізу правозастосовчої практики, обґрунтовано 
необхідність обов’язкового зазначення в клопотанні про примусове відбирання 
біологічних зразків для дослідження: установи, в якій планується відбирання 
біологічних зразків для дослідження; обґрунтування необхідності вилучення того 
чи іншого зразка та його приналежності до біологічного (стор. 142, 145, 148 дис.). 

Визначено підстави для повернення клопотання про надання дозволу на 
проведення позапланової перевірки чи ревізії та відмови у його задоволенні. 
Встановлено, що слідчий суддя повертає клопотання прокурору, якщо його 
подано без додержання вимог, які висуваються до клопотання. Обґрунтовано, 
що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про призначення 
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позапланової ревізії чи перевірки, якщо: слідчий, прокурор не доведе наявність 
достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; 
результати позапланової ревізії мають значення для кримінального 
правопорушення; є необхідність у проведенні такої ревізії, перевірки для 
дослідження, виявлення обставин кримінального провадження; слідчий, 
прокурор не аргументував необхідність призначення ревізії; відсутні підстави 
для проведення ревізії (стор. 162-165 дис.). 

Дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою. Робота 
оформлена у відповідності з вимогами, які ставляться до такого роду праць. 
Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертаційного дослідження. 
Комплексні дослідження кримінальних процесуальних питань відповідають 
науковій спеціальності, за якою здійснено дослідження. 

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. 
1. На стор. 36 дис. авторка визначає поняття повноважень слідчого судді 

як систему прав та обов’язків, спрямованих на виконання функцій та завдань, 
які покладені на нього. Якщо виходити з аналізу положень п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК 
України та наукових розробок окремих вітчизняних науковців (І. В. Гловюк, 
М. А. Макарова, М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, Н. П. Сизої, 
Д. Б. Сергєєвої та ін.), то можна зробити висновок, що слідчий суддя у 
досудовому розслідуванні виключно реалізує функцію судового контролю. У 
зв’язку з цим, не зрозуміло про які інші функції у наведеному визначенні 
повноважень слідчого судді йде мова. 

2. На стор. 80 дис. здобувачка виокремлює групу повноважень слідчого 
судді щодо розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із 
втручанням у приватне життя особи. До числа відповідних слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій дисертантка 
відносить: 1) примусове залучення особи для проведення психіатричної 
експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); 2) примусове залучення особи для 
проведення медичної експертизи (ст. 242 КПК України); 3) отримання 
біологічних зразків для експертизи (ч. 3 ст. 245 КПК України); 4) аудіо-відео 
контроль особи (ст. 260 КПК України); 5) негласного отримання зразків, 
необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України). Така 
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позиція дисертантки, на думку офіційного опонента, має дещо дискусійний 
характер, оскільки примусове залучення особи для проведення психіатричної та 
медичної експертизи, отримання біологічних зразків для експертизи, у тому 
числі й у негласному режимі, є суто процесуальними діями, що мають 
забезпечувальний характер. Зазначені процесуальні дії не доцільно відносити 
до числа слідчих (розшукових) чи негласних слідчих (розшукових) дій, які 
характеризуються відповідними сутнісними ознаками, що відмежовують їх від 
інших процесуальних дій. У цьому контексті здобувачці потрібно було б 
врахувати наукові розробки докторів юридичних наук М. А. Погорецького 
(див.: Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у 
кримінальному процесі: монографія. Х.: Арсіс ЛТД, 2007. 576 с.; Слідчі дії: 
поняття і класифікація. Наук. вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ. 2008. 
№ 1. С. 142–148) та Д. Б. Сергєєвої (див.: Щодо визначення поняття слідчих 
(розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. 
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2 (6). С. 
52-56; Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України. 
Право України. 2013. №11. С. 180-188), в яких докладно розкривається питання 
щодо визначення поняття та сутнісних ознак слідчих (розшукових) й негласних 
слідчих (розшукових) дій та віднесення до їх числа відповідних процесуальних 
дій. 

3. На жаль, у підрозділі 2.2, який має назву «Повноваження слідчого судді 
при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 
конституційні права та свободи громадян» дисертанткою не в повній мірі 
досліджено проблемні питання, які виникають у правозастосовчій діяльності 
під час реалізації повноважень слідчих суддів щодо розгляду клопотань про 
надання дозволу на проведення відповідних процесуальних дій, й через які на 
сьогодні формується неоднозначна правозастосовча практика. Так, зокрема, 
недослідженими залишилися питання постановлення ухвал слідчими суддям 
про обшук особи, про надання дозволу на проникнення до житла, іншого 
володіння після проведення огляду без ухвали слідчого судді за добровільною 
згодою особи, про надання дозволу на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій щодо злочинів середньої тяжкості, використання результатів 
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негласних слідчих (розшукових) дій у іншому кримінальному провадженні 
тощо. Дослідження цих проблемних питань додатково підвищило значущість 
цієї роботи для подальшого розвитку доктрини кримінального процесуального 
права та удосконалення правозастосовчої практики. 

4. З метою оптимізації положень чинного кримінального процесуального 
законодавства України здобувачка на стор. 131 дис. пропонує доповнити ч. 2 ст. 
206 КПК України абзацом такого змісту: «Ухвала слідчого судді, винесена в 
порядку ст. 206 підлягає негайній реєстрації в автоматизованій системі 
документообігу для чого створюється реєстраційна картка, яка містить 
інформацію щодо реквізитів та руху ухвали». На її думку, запровадження 
зазначених змін дозволить слідчим суддям реалізовувати свою основну функцію 
захисту прав та реалізувати повноваження, надані ст. 206 КПК України в повному 
обсязі. У той же час, зі змісту дисертації незрозуміло в чому полягає сутність 
функції слідчого судді щодо захисту прав і як вона співвідноситься з функцією 
судового контролю, яку реалізує слідчий суддя у досудовому розслідуванні, а 
також функцією захисту, суб’єктом реалізації якої є сторона захисту.  

5. На стор. 158 дис. авторка пропонує відносити ревізію чи позапланову 
перевірку до числа слідчих (розшукових) дій, обґрунтовуючи це тим, що вона є 
видом пізнавальної діяльності слідчого, прокурора, спрямована на отримання 
доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні, її результати сприяють встановленню обставин, що мають значення 
для кримінального провадження та забезпечують реалізацію завдань 
кримінального судочинства щодо повного, швидкого та неупередженого 
розслідування кримінального правопорушення. У зв’язку з цим, нею пропонується 
доповнити чинний КПК України статтею 245-1. «Позапланова ревізія, перевірка» 
(стор. 166 дис). 

Не зважаючи на те, що, на сьогодні, вже стали непоодинокі випадки 
віднесення практичними працівниками, у тому числі й слідчими суддями, ревізій 
чи позапланових перевірок до числа слідчих (розшукових) дій або заходів 
забезпечення кримінального провадження, з такою позицією здобувачки й 
відповідних практичних працівників, ми не можемо погодитися, оскільки глава 
20 КПК України, яка визначає загальні засади провадження слідчих 
(розшукових) дій, їх види, не виокремлює ревізію чи позапланову перевірку 
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серед слідчих (розшукових) дій. При цьому, слід звернути увагу на те, що 
законодавець у ч. 2 ст. 93 КПК України чітко розмежовує між собою засоби 
отримання доказів стороною обвинувачення у кримінальному провадженні, до 
яких відносить: 1) проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій; 2) витребування та отримання від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, 
висновків ревізій та актів перевірок. Слідчий, прокурор безпосередньо не 
проводять ревізії чи позапланові перевірки, а лише має право витребувати 
висновки ревізій та актів перевірок від інших уповноважених суб’єктів. 

До того ж, при віднесенні ревізії чи позапланової перевірки до числа 
слідчих (розшукових) дій потрібно враховувати ті сутнісні ознаки, які 
притаманні слідчим (розшуковим) діям і які відрізняють їх від інших 
процесуальних дій, на що нами вже зверталася увага. Зокрема, ревізіям чи 
позаплановим перевіркам не характерні такі ознаки, що притаманні слідчим 
(розшуковим) діям, як: передбачені та регламентовані нормами КПК України; 
можуть здійснюватися лише уповноваженими суб’єктами (слідчим, 
прокурором, співробітником оперативного підрозділу); їх хід і результати 
фіксуються у відповідних протоколах тощо.  

З огляду на зазначене немає підстав для віднесення ревізій чи 
позапланових перевірок до числа слідчих (розшукових) дій. Більш доцільно, 
виходячи з їх сутності та мети проведення, іменувати їх як інші процесуальні 
дії, за допомогою яких сторона обвинувачення отримує докази у 
кримінальному провадженні. До таких процесуальних дій, наприклад, 
відноситься тимчасовий доступ до речей і документів. 

У той же час, зазначені офіційним опонентом зауваження носять, 
головним чином, дискусійний характер, відображають власну наукову позицію, 
яка може не співпадати ані з позицією здобувача та його науковим керівником, 
ані з позицією членів спецради й можуть слугувати підставою для наукової 
дискусії під час прилюдного захисту дисертації. Зазначені офіційним 
опонентом позиції не впливають на високу позитивну оцінку дисертації.  
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