
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора Лобойка 
Леоніда Миколайовича на дисертацію Кокотко Мирослави Василівни 

за темою «Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації. Тема «Прокурор у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх», безумовно, с актуальною. Заявлена тема 

відповідає рівню кандидатської дисертації.

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої 

ради Національної академії внутрішніх справ 27 лютого 2014 року. Процес 

вибору і затвердження теми дисертації припав на період адаптації судів до 

правової регламентації підстав та порядку участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх на підставі Кримінального процесуального 

кодексу України (далі - КПК) 2012 р. Варто зауважити, що попри завершення 

періоду адаптації практиків до положень КПК тема дисертації не втрачає 

актуальності. Зважаючи на важливість вирішення процесуальних питань 

участі прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, тема 

буде залишатися актуальною ще протягом тривалого (невизначеного) часу - 

очевидно доти, доки існуватимуть держава, право, а відтак і судовий розгляд 

в різних інстанціях, де вирішується основне питання кримінального 

провадження -  питання про винуватість особи у вчиненні найтяжчого 

правопорушення -  злочину,

У 1993 році, коли відбулося значне зростання злочинності 

неповнолітніх, законодавець змушений був реагувати па це запровадженням

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унінерсимл* ! 

імені Тараса Шевченка
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у кримінальному законі інституту примусових заходів виховного характеру, 

розширивши таким чином коло осіб, щодо яких застосовується кримінальний 

закон і які не є суб’єктами злочинів. З цієї точки зору відбулося посилення 

кримінальної репресії. Водночас у неповнолітніх осіб, які є суб’єктами 

злочинів, за певних умов з’явився шанс не бути притягнутим до кримінальної 

відповідальності, що є проявом гуманізації кримінального закону. Завдання 

ж кримінального процесуального закону у плані реалізації кримінальної 

політики щодо неповнолітніх є набагато скромнішими -  визначити 

особливості кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів виховного характеру.

З часу запровадження до кримінального закону інституту примусових 

заходів виховного характеру, а до процесуального закону -  особливого 

порядку провадження у теорії не вщухають дискусії щодо доцільності 

правової регламентації як зазначених інститутів в цілому, так і його окремих 

норм. Тут доречно зазначити, що в перебігу підготовки чинного КГІК ще в 

2006 році розглядалася можливість винесення за рамки КПК регламентації 

порядку з’ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діяння 

особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, але досягла віку 

одинадцяти років. Аргументи прибічників цього зводилися до того, до така 

особа не є суб’єктом злочину, а тому використовувати кримінальний процес 

для з’ясування наявності чи відсутності підстав застосування примусових 

заходів виховного характеру недопустимо. Такі пропозиції не знайшли тоді 

підтримки. Не виключено, що це питання в науці кримінального процесу 

буде підніматися в майбутньому.

11а актуальність теми дослідження вказує також виконання її відповідно 

до основного напряму наукових досліджень Національної академії 

прокуратури України «Правові основи діяльності органів прокуратури 

України та їх реалізація в національному законодавстві» (номер державної 

реєстрації -  001 и004001).
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з
Обгрунтованість наукових положень дисертації забезпечується 

застосуванням сучасних, перевірених часом, методів наукового дослідження 

(стор. 7-8 дис., стор. З автореф.). Обрані методи дослідження об’єктивно 

обумовлені його предметом, що 'і забезпечило обгрунтованість отриманих 

нових наукових результатів.

Достовірність наукових положень визначається теоретичною основою

дослідження. Позитивно на достовірності наукових результатів відбився 

також аналіз нормативно-правових актів, що мають як загально правове, так і 

спеціальне (у плані досліджуваних проблем) значення, та емпірична база 

дослідження, яку становлять результати анкетування 264 прокурорів всіх 

регіонів України, матеріали 270 кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх та статистичні дані Верховного Суду України і Генеральної 

прокуратури України (2012-2016 роки) (стор. 9 дис., стор. 4 автореф.).

Новизна наукових положень дисертації полягає втому, що вона є першим 

комплексним дослідженням проблем процесуальної діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Наукова новизна визначається 

сучасною постановкою проблем, дослідженням генези, нових ідей і тенденцій 

розвитку правових відносин у частині діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх, а також напрямів удосконалення 

законодавства з урахуванням досвіду інших держав та практики Європейського 

суду з прав людини. У такій площині теоретичні аспекти діяльності прокурора в 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх у вітчизняній науці 

кримінального процесу ще не досліджувалися.

Відповідають вимогам щодо наукової новизни положення, винесені на 

захист. Наукові положення викладені несуперечливо з урахуванням ступеню 

їхньої новизни (стор. 9-11 дис., стор. 4-5 автореф.). Стиль викладення 

положень дозволяє усвідомити їхній зміст і новизну у порівнянні з науковими 

положеннями, сформульованими раніше іншими авторами. Відзначаючи 

позитивні сторони дисертаційного дослідження, варто наголосити, що
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наукові висновки є важливими як для науки, так і для практики діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

Авторці вдалося зосередитися на процесуально-правових аспектах 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, що 

дозволяє зробити висновок про відповідність теми і змісту дисертації 

науковій спеціальності 12.00.09. До того ж, М. В. Кокотко зуміла 

виокремити найважливіші проблеми, що є характерними для цієї діяльності 

на сучасному етапі розвитку вітчизняного законодавства і практики його 

застосування, і запропонувала шляхи їх вирішення.

М. В. Кокотко правильно побудувала структуру дисертаційної роботи, 

застосувавши метод дослідження від загального до конкретного. У першому 

розділі досліджені загальні положення участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх; у другому -  проблемні питання 

процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх; у третьому -  проблеми участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. 

Правильно побудований план дисертації дозволив її авторці досить повно і 

всебічно дослідити проблемні питання діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, виконати завдання і 

досягнути мети, поставленої у вступі до наукової роботи.

У розділі 1 дисертації послідовно досліджено розвиток наукової думки 

і законодавства інституту участі прокурора у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх від часу появи перших пам’яток права на території 

сучасної України до сучасності (стор. 14-33 дис., стор. 6-7 автореф.); 

розглянуто методологічну основу дослідження як комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання юридичної 

науки, як традиційних (авторка називає їх загальними) - діалектичний метод, 

метод аналізу, індуктивний метод та ін., так і сучасних, які є адекватними 

рівню розвитку вітчизняного законодавства і юридичної науки (теорія 

структурного функціоналізму, технологічна теорія кримінального процесу,
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СМД-методологія, загальна теорія боротьби зі злочинністю, теорія 

компетенції, теорія змагальності) (стор. 33-51, стор. 7 автореф.). Останні 

визначені А. ІО. Гнатюком у його кандидатській дисертації, виконаній під 

моїм керівництвом і захищеній у 2016 році в спеціалізованій вченій раті 

Донецького юридичного інституту МВС України, і адаптовані 

М. В. Кокотко до цілей, завдань і предмету свого дисертаційного 

дослідження.

У цьому ж розділі здійснено дослідження законодавства щодо участі 

прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, які потрапили 

у конфлікт із законом, в зарубіжних державах, де історично склалась 

континентальна (змішана) форма правової системи (Французька Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччини тощо), так і в країнах з англо- 

американською правовою системою (Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії, США та інші) (стор. 51-71 дис., стор. 7-8 

автореф.). Дисертантка наголошує на доцільності імплементації положень 

кримінального процесуального законодавства окремих держав щодо 

здійснення кримінального судочинства за участю дітей у вітчизняне 

законодавство.

У другому розділі «Процесуальна діяльність прокурора у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх» досліджена правова 

природа процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх, визначена роль прокурора у цьому провадженні. Аналіз 

міжнародних документів, а також наукових концепцій стосовно місця 

прокурора в кримінальному судочинстві надав авторці змогу дійти висновку, 

що прокурор у кримінальному провадженні, в тому числі щодо 

неповнолітніх, виконує такі основні функції: прокурорський нагляд у формі 

процесуального керівництва; публічне обвинувачення; захист прав і свобод 

людини та громадянина, інтересів держави.

Авторка робить правильний висновок про те, що забезпечення 

прокурором прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у
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кримінальному провадженні є багаторівневим правовим механізмом, 

обумовленим виконанням прокурором покладених на нього завдань, який 

передбачає використання комплексу передбачених кримінальним 

процесуальним законодавством України повноважень та спрямований на 

забезпечення здійснення процесуальних дій в порядку, що найменше 

порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим 

та психологічним особливостям, а також вжиття всіх інших заходів, 

спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього (стор. 97 

дис., стор. 9 автореф.)

Такими, що заслуговують на увагу і є корисними для науки і практики, 

є висновки дисертантки, до яких вона дійшла у підрозділі 2. 2. роботи 

«Участь прокурора у доказуванні у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх» (стор. 97-116 дис., стор. 9-Ю автореф.). Зокрема, тут 

викладене науково обгрунтоване визначення предмету доказування у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх як передбаченої 

кримінальним процесуальним законом сукупності обставин, які підлягають 

обов’язковому встановленню у кожному кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх з урахуванням їх вікових та соціально-психологічних 

особливостей з метою ефективного виконання завдань кримінального 

провадження.

Зважаючи на те, що прокурор не є фахівцем у галузі психології і не має 

права сам визначати рівень психічного розвитку неповнолітнього, наявність 

чи відсутність психічного розладу, здатність неповнолітніх повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій чи 

бездіяльності або керувати ними, авторка обгрунтовує потребу обов’язкового 

призначення судово-психологічної або комплексної судової психолого- 

психіатричної експертизи для встановлення цих обставин.

Далі дисертантка досліджує питання забезпечення прокурором прав 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному 

провадженні (стор. 117-138 дис., стор. 10-11 автореф.). І Та особливу, увагу
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заслуговують висновки авторки щодо визначення завдань прокурора при 

застосуванні запобіжних заходів щодо неповнолітніх підозрюваних, 

обвинувачених з урахуванням як загальних правил застосування таких 

заходів, так і особливостей кримінального провадження стосовно 

неповнолітніх. З одного боку, прокурор має забезпечувати відповідність 

застосовуваного запобіжного заходу його меті -  виконання неповнолітнім 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних 

обов’язків, а також запобігання ризикам, передбаченим в законі. З іншого 

боку, в перебігу застосування запобіжного заходу до неповнолітнього 

підозрюваного, обвинуваченого, прокурором має враховувати вікові та 

психологічні особливості, рід занять неповнолітнього.

Логічно обгрунтованою виглядає пропозиція М. В. Кокошко щодо 

встановлення в законі обов’язку прокурора -  процесуального керівника у 

кримінальному провадженні особисто допитувати неповнолітніх, якщо 

стосовно них вирішується питання про застосування запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою. Ця пропозиція є слушною, оскільки саме прокурор 

має відповідати за прийняття рішення про звернення до суду з клопотанням 

про застосування до неповнолітнього запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою, оцінивши при цьому обґрунтованість та доцільність його 

застосування.

Уявляється обґрунтованою, такою, що спрямована на гуманізацію 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, пропозиція встановити в 

КПК України строк затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого 

судді, суду не більше сорока восьми годин з моменту затримання (при цьому 

така неповнолітня особа не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту 

затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду 

клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу). Зазначена 

пропозиція певним чином конкретизує загальне положення норми-засади, 

викладеної в частині 4 статті 28 КПК про те, що кримінальне провадження 

щодо неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно.
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У третьому розділі дисертації її авторка досліджує актуальні питання 

участі прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів виховного характеру. Насамперед вона з’ясовує такі 

важливі для практики судового провадження питання як підстави та порядок 

звернення прокурора до суду з клопотанням про застосування цих заходів 

(стор. 142-160 дис., стор. 11-12 автореф.).

Авторка правильно акцентує увагу на тому, що невизначеність 

правового статусу неповнолітніх, які не досягай віку кримінальної 

відповідальності, у кримінальному провадженні ускладнює виконання 

завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження, а також застосування 

належної правової процедури до кожного його учасника. В дисертації 

зроблено правильний висновок щодо необхідності закріплення самостійного 

процесуального статусу особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до 

досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, та визначені 

права та обов’язки такої особи.

З огляду на необхідність спеціальної підготовки всіх посадових осіб по 

забезпеченню правопорядку, які беруть участь у відправленні правосуддя 

щодо неповнолітніх, дисертантка пропонує закріпити вимоги спеціалізації 

прокурорів у кримінальних провадженнях стосовно неповнолітніх у чинному 

КПЬС України.

З урахуванням того, що неповнолітні, які не досягай віку кримінальної 

відповідальності, є безпосередніми учасниками кримінальних процесуальних 

правовідносин та мають право знати в чому полягає сутність провадження, 

дисертанткою запропоновано передбачити у КПК України їх право на 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Разом з тим, 

авторка наголошує, що можливість реалізації такого права цими особами 

безпосередньо має вирішуватись слідчим/прокурором у кожному 

конкретному кримінальному провадженні, тобто із застосуванням 

ситуативного підходу.
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Доречною видається думка авторки дисертації про те, що в інтересах 

осіб, щодо яких передбачається застосування примусових заходів виховного 

характеру, має бути передбачено право на висловлення своєї думки щодо 

можливості застосування до них таких заходів.

На стор. 156-158 дисертації викладена аргументована пропозиція 

авторки щодо потреби регламентації у законі можливості застосування 

альтернативних поміщенню у приймальник-розподільник для дітей заходів 

для неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Науково-обґрунтованими є й інші висновки, отримані М. В. Кокошко в 

перебігу дисертаційного дослідження.

По тексту дисертації і автореферату авторка досить вдало використовує 

результати емпіричних досліджень.

Виклад матеріалу дисертації підпорядкований одній провідній ідеї, 

якою є необхідність з’ясування сутності процесуальної діяльності прокурора 

у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього.

Результати, отримані дисертанткою, є вагомими для науки 

кримінального процесу, а також для практики діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітнього.

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертаційному дослідженні 

можуть бути використані для підготовки навчально-методичних матеріалів, 

наукових статей, а також формулювання і внесення подальших пропозицій 

щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства у частині, 

що стосується регламентації підстав та порядку участі прокурора в 

досудовому та судовому провадженнях щодо неповнолітніх.

Основні результати дослідження опубліковані у дев’яти наукових 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, серед яких дві вийшли 

друком у зарубіжних виданнях та семи тезах доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. Кількість і якість публікацій відповідає
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вимогам, що ставляться Вимогами до опублікування результатів дисертацій 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня

2012 р. № 1112.

У публікаціях розкриваються положення, викладені у всіх розділах 

дисертації. Варто зауважити, що М. В. Кокотко публікувала (презентувала 

науковій юридичній громадськості) результати своїх досліджень по 

дисертації непропорційно (розділи 1 і 2 представлені у чотирьох статтях 

кожний, а розділ 3 -  лише у одній). Попри це, вивчення змісту публікацій і 

зіставлення їх зі змістом дисертації дає підставу для однозначного висновку 

про повноту викладу у публікаціях результатів дисертації.

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. У 

ньому адекватно і стисло відображені положення щодо кожного із 

структурних елементів дисертаційної роботи вступу; основної частини; 

висновків (за деякими винятками, про які далі -  див. зауваження під № 3).

Дисертація М. В. Кокошко містить науково обґрунтовані результати 

проведених нею досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, іцо 

має істотне значення для теорії кримінального процесу, а саме: розроблені 

теоретичні, правові та практичні засади, спрямовані на розкриття ґенези, 

поняття, змісту, цілей діяльності прокурора у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх.

Текстових запозичень без посилання на джерело у дисертації не 

виявлено.

Кандидатська дисертація, підготовлена М. В. Кокошко, у цілому 

заслуговує на позитивну оцінку, але ряд висновків авторки викликають 

сумніви й можуть слугувати підгрунтям для дискусії під час її захисту.

Зауваження стосуються такого.
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Перші три зауваження є «формальними». У дисертаціях, що 

захищаються в Україні, недоліки, про які в них йдеться, мають системний 

характер і стали настільки звичними, що, обговорюючи дисертації на 

кафедрах, у спецрадах, на них, як правило, не звертають уваги. Науковцям 

можна, звичайно, виправдовувати свою інертність щодо цих недоліків тим, 

що вони є несуттєвими. Але ж дисертація є кваліфікаційною працею і до неї 

МОН України ставить певні вимоги, в тому числі і «формального» характеру: 

формулювання об’єкту і предмета, мети і завдань дослідження, зв’язку теми 

дисертації з науковими програмами, планами, темами тощо. Склалася 

практика, за якої невиконання цих вимог не тягне відповідальності для 

дисертанта, його наукового керівника, кафедри, спецради (за винятком хіба 

що загальних слів -  «так не можна робити», «варто було дотримуватися 

вимог» та ін.). Отже маємо ситуацію існування обов’язків без 

відповідальності. Пояснити наявність такої ситуації можна хіба що тим, що 

вимоги стосуються дисертації, а не дисертанта, наукового керівника 

(консультанта) та інших суб’єктів наукової діяльності, причетних до 

підготовки дисертації і прийняття рішення про присудження наукового 

ступеня. Зокрема, пункт 1 1 Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, викладений у такий спосіб: «Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук повинна мати ... »; «кандидатська дисертація ... 

повинна містити нові науково обгрунтовані результати ...». Залишається 

сподіватися, що ігнорування «формальних» вимог щодо змісту дисертації за 

відсутності юридичної відповідальності буде підставою для формування 

внутрішнього переконання в перебігу голосування за присудження наукового 

ступеню за результатами захисту дисертації.

1. Згідно з пунктом 3.4.1.1 Вимог до оформлення дисертацій та 

авторефератів дисертацій (розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») (Бюлетень 

ВАК України. -  2011. -  №9-10) висвітлення актуальності теми дисертації
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повинно бути небагатослівним, визначати сутність наукового завдання. У 

вступі до дисертації М. В. Кокошко, по-перше, висвітлення актуальності 

теми є багатослівним (викладене аж на трьох сторінках); по-друге, не 

сформульоване наукове завдання. Як наслідок, у загальних висновках до 

дисертації не вказано на факт розв’язання наукового завдання.

2. У рубриці «Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами» зазначено, що тема дисертаційного дослідження спрямована на 

досягнення завдань, передбачених Стратегією реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленою 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 з 

урахуванням Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року 

№ 344/2013.

Зазначені нормативно-правові акти не є науковими програмами, 

планами, темами. Інакше годі довелося б і інші нормативно-правові акти 

(наприклад, КПК) визнати науковими програмними документами.

3. Підрозділ 1.1. дисертації мас назву «Розвиток наукової думки та 

законодавства щодо інституту участі прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх». Це зобов'язувало М. В. Кокошко стисло 

викласти в дисертації та авторефераті положення про розвиток (генезу) як 

законодавства, так і наукової думки щодо означеного питання. Однак в 

роботі викладена лише історія розвитку законодавства.

4. М. В. Кокошко винесла на захист положення, згідно з яким, на її 

думку, дістали подальшого розвитку «наукові підходи до необхідності 

закріплення окремого процесуального статусу особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння до досягнення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, визначивши права та обов’язки такої особи» (стор. 1 1 дис., 

стор. 5 автореф.). Зазначене положення конкретизоване на стор. 152-153 у 

вигляді переліків прав (20 пунктів) та обов’язків (3 пункти) цієї особи.
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Усі запропоновані авторкою дисертації права і обов'язки особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, дублюють відповідні права і обов’язки 

підозрюваного (обвинуваченого), регламентовані чинним КПК. У КГЖ 

достатньо регламентувати процесуальний статус цієї особи не в 

«переліковому» вигляді, а лише, зазначивши, що вона має права і обов’язки 

підозрюваного та обвинуваченого, які реалізуються у кримінальному 

провадженні з рахуванням вікових особливостей особи.

5. Зважаючи на те, що період роботи над дисертацією припав на час, 

коли діяльність прокурорів у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх за КПК 2012 р. тільки починала набувати ознак стабільності і 

однаковості, а така ж діяльність за КПК 1960 р. ще продовжувалася (і наразі 

продовжується) у справах, що надійшли до судів до початку дії КПК 2012 р., 

тобто була вже усталеною, дисертантці доцільно було би порівняти 

ефективність діяльності прокурорів в кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх у судових стадіях за двома паралельно діючими КПК. Тим 

паче, що до емпіричної бази дисертаційного дослідження включені 

результати анкетування, статистичні дані Верховного Суду України і 

Генеральної прокуратури України за 2012-2016 роки, тобто до набрання 

чинності КПК (стор. 9 дисертації, стор. 4 автореферату). Результати такого 

порівняння могли би стати основою для наукових висновків щодо 

ефективності правового регулювання і практичної діяльності прокурорів у 

кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в період дії двох 

Кримінальних процесуальних кодексів України -  1960 р. і 2012 р.

6. Поза межами дисертаційного дослідження залишилися положення 

Закону України від 5 лютого 2015 року «Про пробацію». Згідно з цим 

Законом одним із видів пробації є досудова пробація, тобто забезпечення 

суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з 

метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності (частина 1
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статті 9). Така інформація подається органом пробації у формі досудової 

доповіді про обвинуваченого, яка містить його соціально-психологічну 

характеристику; оцінку ризиків вчинення повторного кримінального 

правопорушення; висновок про можливість виправлення без обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк. Особливості пробації щодо 

неповнолітніх віком від 14 до 18 років визначені статтею 12 зазначеного 

Закону. Досудова доповідь про обвинуваченого неповнолітнього додатково 

повинна містити: інформацію про вплив криміногенних факторів на 

поведінку особи; рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію 

ризику повторного вчинення неповнолітнім кримінальних правопорушень. 

Стаття 485 КПК зобов’язує прокурора встановлювати щодо неповнолітнього 

по суті ті самі обставини. Дослідження ролі прокурора щодо опрацювання 

предмету доказування у справах щодо неповнолітніх було би більш повним 

якби М. В. Кокошко з’ясувала принаймні такі питання: як співвідносяться 

між собою стаття 485 КПК і стаття 12 Закону України «Про пробацію»; чи 

вправі прокурор після вступу у дію Закону України «Про пробацію» 

повністю покладатися на органи пробації в плані з’ясування обставин, що 

стосуються особи неповнолітнього, чи він повинен їх встановлювати 

паралельно з цими органами ?

Висловлені зауваження відображають особисту думку опонента, 

половина з них є формальними, а тому не можуть суттєво вплинути на 

загальну позитивну оцінку роботи.

Висновок: Дисертація Кокошко Мирослави Василівни за темою 

«Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх», подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, є завершеним 

монографічним дослідженням, у якому повно і всебічно вирішені поставлені 

перед ним завдання. Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.09 - 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність, а також вимогам, встановленим «Порядком
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присудження наукових ступенів», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, що ставляться до 

кандидатських дисертацій, а її авторка -  Кокошко Мирослава Василівна -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність па основі прилюдного захисту.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу дослідження проблем 
кримінального процесу, криміналістики 
та судоустрою НД1 вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук Украї Л. М. Лобойко
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До спеціалізованої вченої ради
Д  26.001.05 Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К
офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Гринюка 

Володимира Олексійовича на дисертацію Кокошко Мирослави Василівни 
«Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Побудова демократичної, соціальної та правової держави безпосередньо 

залежить від впровадження дієвих механізмів захисту прав людини і, особливо, в 

системі кримінальної юстиції, де найбільш значущим залишається питання 

забезпечення прав неповнолітніх взагалі та неповнолітніх, які перебувають у 

конфлікті зі законом. Зазначене вимагає комплексного підходу до вирішення 

проблем у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, оскільки це 

зумовлює необхідність вирішення питання не тільки притягнення 

неповнолітнього до кримінальної відповідальності, а й його ресоціалізацію та 

перевиховання. Низка міжнародних договорів та рекомендацій також 

закріплюють певні стандарти кримінального провадження щодо неповнолітніх, 

що потребує приведення чинного національного законодавства у відповідність до 

них. Зокрема, ст. З Конвенції про права дитини закріплює, що в усіх діях щодо 

дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними 

установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 

адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється 

якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Тому забезпечення виконання цієї 

вимоги та її реалізація у кримінальному провадженні має важливе значення як для 

суспільства, так і для самого неповнолітнього.

Аналіз чинного КПК України в частині, що регламентує особливий порядок 

кримінального провадження щодо неповнолітніх, свідчить, що він не повною

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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мірою забезпечує права та інтереси неповнолітнього, а в окремих випадках 

суперечить міжнародним стандартам з охорони прав дитини.

Особливу актуальність це питання набуває в умовах проведення в Україні 

реформи судових органів та органів кримінальної юстиції. Вже не один рік 

ведуться дискусії щодо створення та діяльності системи ювенальної юстиції, яка 

здатна з урахуванням вікових, фізіологічних, психологічних та соціальних 

особливостей неповнолітніх забезпечити захист неповнолітніх у відповідності до 

міжнародних стандартів прав дитини.

Важливим складовим елементом забезпечення захисту прав та свобод 

неповнолітніх у кримінальному провадженні є діяльність прокурора, оскільки він 

є основним суб’єктом кримінального провадження зі сторони обвинувачення та 

наділений достатніми процесуальними повноваженнями у цій сфері. Внесення 

змін до Конституції України в частині правосуддя зумовило зміну 

функціонального призначення прокурора у кримінальному провадженні, в тому 

числі і у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

Оприлюднені статистичні дані також свідчать про актуальність обраної 

теми дисертаційного дослідження. Так, у 2015 р. прокурори взяли участь у 

розгляді судами першої інстанції у 4 937 кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх, у 2016 р. - 4 458, що свідчить про незначне зменшення 

навантаження на прокурорів (- 10% від попереднього року). Запровадження 

спеціалізації слідчих та суддів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 

вимагає також дослідження питання щодо застосування такої спеціалізації у 

прокурорській діяльності. Саме тому з’ясування сутності та особливостей 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього є 

надзвичайно актуальним та своєчасним.

З огляду на вищезазначене, необхідність науково-теоретичного аналізу 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх в 

контексті її відповідності міжнародним стандартам, завданням кримінального 

процесу та виробленням напрямів її удосконалення свідчить про актуальність 

обраної теми дисертаційного дослідження. Таким чином, обрана тема

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/


з

дисертаційного дослідження Кокошко Мирослави Василівни на тему: “Прокурор 

у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх” є своєчасною та важливою, 

містить комплекс правових, теоретичних і прикладних проблем щодо діяльності 

прокурора в такому особливому порядку кримінального провадження.

Оцінка методології дослідження. Отримання нових наукових результатів 

є неможливим без використання належного сучасного загальнонаукового та 

спеціального методологічного інструментарію. У роботі використано як такі, що 

взаємопов'язані та взаємодоповнюючі: діалектичний, дедуктивний, індуктивний, 

історико-правовий, системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний, 

соціологічний та інші методи дослідження. Вказані методи дослідження 

використовувалися в їх взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило 

всебічність, переконливість, повноту й об’єктивність дослідження, істинність 

отриманих наукових результатів. Наведені та використані методи дослідження 

дали змогу дослідити участь прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх з позиції динаміки становлення й розвитку законодавства, що 

регламентує діяльність прокурора у такому особливому порядку кримінального 

провадження; проілюструвати генезис його нормативного регулювання й 

доктринального бачення у кримінальному процесі; порівняти різні підходи в 

регулюванні діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх; усе це свідчить про належну методологічну базу дослідження та 

вміле її використання дисертантом. Особливо слід виокремити використання 

сучасних методологічних основ (теорія структурного функціоналізму, 

технологічна теорія кримінального процесу, теорія боротьби із злочинністю, 

глобального еволюціоналізму), які використані і роботі та яким присвячено 

підрозділ 1.2 “Методологічні основи визначення процесуальної діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх”.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження Кокошко М.В. є науково обґрунтованими, їх достовірність 

підтверджується методологічною базою, матеріалами слідчої, прокурорської та
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судової практики, результатами анкетування прокурорів, опрацюванням достатньої 

кількості наукових джерел, нормативно-правових актів, в тому числі й 

нормативно-правових актів інших держав.

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення матеріалу та 

засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт і предмет 

дослідження визначені вірно і окреслюють проблемні питання процесуальної 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Перелік 

обраних для дослідження питань, змістовне описання в авторефераті та дисертації 

викладеного матеріалу дає в цілому можливість встановити сутність і значення 

вивчених проблем та вказує на зв’язок даного дослідження із відповідними 

програмами, планами.

Дисертаційне дослідження відповідає Стратегії реформування судоустрою, 

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

Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 з урахуванням
ч

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., схваленої 

Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. Робота виконана за 

основним напрямом наукових досліджень Національної академії прокуратури 

України «Правові основи діяльності органів прокуратури України та їх реалізація 

в національному законодавстві» (номер державної реєстрації -  00Ш004001). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Національної академії 

прокуратури України (протокол № 7 від 27 лютого 2014 р.).

Здобувачем достатньо повно сформульовано мету дослідження, якою є 

комплексна розробка сучасних підходів до вирішення існуючих проблем 

процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх у контексті міжнародних стандартів та внесенні науково 

обґрунтованих рекомендацій для вдосконалення чинного законодавства і 

практики його застосування.

Достатньою, на наш погляд, є емпірична база дослідження, яку становлять 

результати анкетування 264 прокурорів всіх регіонів України, матеріали 

270 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх та статистичні дані
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Верховного Суду України і Генеральної прокуратури України (2012-2016 рр.).

Використані дисертантом методи дослідження дали можливість 

сформулювати положення, висновки і рекомендації, що характеризуються 

новизною. Прикладний характер дослідження дозволив авторові сформулювати 

пропозиції щодо удосконалення положень чинного законодавства та практики його 

застосування з питань процесуальної діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх.

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є першим комплексним 

дослідженням проблем процесуальної діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх в кримінальному процесі України, в якому на 

основі положень теорії кримінального процесу, узагальнення судової та слідчо- 

прокурорської практики та вивчення зарубіжного досвіду автором сформульовано 

низку важливих для науки кримінального процесу положень, висновків і 

пропозицій.

Заслуговує уваги здійснена автором спроба визначи правову природу 

процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх через багаторівневий правовий механізм, який обумовлений 

виконанням покладених на нього завдань з використанням комплексу визначених 

КПК України повноважень та який спрямований на дотримання відповідного 

балансу між інтересами суспільства та цілями судочинства, з одного боку, та 

інтересами, особливими потребами і вразливістю неповнолітніх -  з другого (стор. 

96 дис.).

Автором сформульовано наукову позицію щодо розширення розуміння 

категорії «публічне обвинувачення», включаючи участь прокурора у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру як процесуальної діяльності, що полягає у доведенні перед судом факту 

вчинення суспільно небезпечного діяння особою з метою забезпечення 

превентивної функції кримінального законодавства (стор. 165 дис.).

Крім того, автором висловлено думку про доцільність встановлення 

граничного строку затримання неповнолітньої особи без ухвали слідчого судді,
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суду не більше сорока восьми годин з моменту затримання, при цьому така 

неповнолітня особа не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання 

повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про 

обрання стосовно неї запобіжного заходу (стор. 140 дис.).

Крім того, в дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку: 

позиція щодо встановлення обов’язку прокурора у кримінальному провадженні 

особисто допитувати неповнолітніх, якщо вирішується питання про застосування 

до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (стор. 132 дис.); 

положення щодо надання прокурором в підготовчому судовому засіданні 

матеріалів кримінального провадження (їх частини) щодо прийняття рішення про 

закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності (стор. 168 дис.); положення про необхідність 

встановлення спеціалізації прокурорів у кримінальних провадженнях щодо 

неповнолітніх (стор. 155 дис.); доцільність встановлення обов’язкового
ч

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх у закритому 

судовому засіданні впродовж усього судового провадження, крім випадків 

існування обставин, що свідчать про необхідність відкритого судового розгляду 

(стор. 184 дис.);

В дисертації набули подальшого розвитку: положення про обов’язкове

призначення судово-психологічної експертизи для встановлення рівня психічного 

розвитку неповнолітнього, наявності чи відсутності психічного розладу, здатності 

неповнолітніх у повній мірі усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своїх 

дій чи бездіяльності або керувати ними (стор. 109 дис.); наукові підходи, 

спрямовані на удосконалення процесуальної діяльності прокурора під час 

відкриття матеріалів іншій стороні, шляхом наділення його правом вирішувати 

питання про можливість ознайомлення неповнолітнього з матеріалами у кожному 

конкретному кримінальному провадженні (стор. 161 дис.); аргументи щодо 

необхідності розширення переліку заходів кримінального процесуального 

примусу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності, як альтернатива поміщенню у приймальник-

*
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розподільник для дітей (стор. 169 дис.); наукові підходи щодо питання про 

необхідність закріплення окремого процесуального статусу особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, до досягнення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, визначивши права та обов’язки такої особи.

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 

Міністерства освіти і науки України, а також виступах автора з доповідями 

основних положень дисертації на науково-практичних конференціях, що в цілому 

свідчить про достатній рівень її апробації. Результати дослідження повною мірою 

відображені в 16 наукових працях, з них 9 статей у фахових виданнях України, 2 -  

у фахових іноземних виданнях, 7 - у  матеріалах науково-практичних конференцій 

і круглих столів, що свідчить про достатній рівень апробації роботи. Автореферат 

за своїм змістом ідентичний основним положенням дисертації та повністю
ч.

відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, які сформульовані 

у роботі.

Практична значимість результатів дисертаційного дослідження полягає 

у тому, що рекомендації і пропозиції, сформульовані автором дослідження, 

спрямовані на удосконалення діяльності прокурора у кримінальному провадженні 

стосовно неповнолітніх.

Результати дослідження впроваджено у: нормотворчій діяльності -  для 

вдосконалення норм КПК України, інших нормативно-правових актів, що 

регламентують процесуальну діяльність прокурора у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх (акт впровадження результатів дослідження в законодавчий 

процес Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 

України №04-29/15-1628 від 20.04.2016 р.); правозастосовній сфері -  для 

удосконалення процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх (акти впровадження результатів дослідження у практичну 

діяльність Генеральної прокуратури України від 14.06.2016 р., прокуратури 

Чернівецької області від 10.05.2016 р.); навчальному процесі -  при викладанні
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навчальної дисципліни «Кримінальний процес України», підготовці підручників, 

навчальних посібників і лекцій (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у навчальний процес Національної академії прокуратури України від 

01.07.2016 р.); науково-дослідній сфері -  для подальших наукових досліджень 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у наукову діяльність 

Національної академії прокуратури України від 08.07.2016 р., акт впровадження у 

навчальний та науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 13.10.2016 р.).

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Кокошко М.В. на тему: «Прокурор у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх» як самостійного наукового дослідження з актуальної й важливої 

для науки та практики проблеми.

Високо оцінюючи дисертаційну роботу, все ж варто відзначити, що як і 

будь-яке дисертаційне дослідження, вона містить окремі положення та висновки, 

які мають дискусійний характер, потребують додаткової аргументації, 

обґрунтування чи роз’яснення здобувачем під час прилюдного захисту, зокрема:

1. На стор. 63 дис. автор зазначає про позитивний досвід у сфері 

ювенального правосуддя ФРН щодо відмови від кримінального переслідування 

підлітка без застосування до нього загальних правових наслідків шляхом 

застосування процедури diversion, яка застосовується з метою уникнути 

стигматизації підлітка і звести до мінімуму кримінальну репресію. Підставою для 

застосування даної процедури є визнання вини, відшкодування шкоди, 

малозначність діяння тощо, що має наслідком відмову від кримінального 

переслідування та спрямовано на ресоціалізацію неповнолітнього та вирішення 

кримінального конфлікту. Дискреційні повноваження на укладення процедури 

«диверсії» згідно німецького законодавства, належить прокурору. В той же час у 

національній правовій доктрині діє інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності, застосування якого також залежить від дискреційних 

повноважень прокурора. Автор пропонує закріпити в КПК України саме німецьку
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модель процедури «диверсія» з метою врахування інтересів потерпілих та 

розвантаження судів загальної юрисдикції щодо розгляду кримінальних 

проваджень про вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості. У зв’язку з 

цим виникає необхідність більш повного розкриття сутності процедури «диверсії» 

та її відмінність від інституту звільнення від кримінальної відповідальності.

2. У підрозділі 2.1. “Правова природа процесуальної діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх” на стор. 79 автор 

відмічає, що “у кримінальному провадженні слід розрізняти функції 

кримінального процесу та функції окремих учасників кримінального 

провадження. У широкому розумінні під кримінальними процесуальними 

функціями слід розуміти найважливіші напрями діяльності в кримінальному 

провадженні: обвинувачення, захист і вирішення провадження (правосуддя), які 

розрізняються за метою діяльності. У вузькому розумінні під функціями слід 

розуміти спеціальне призначення і роль кожного учасника кримінальної 

процесуальній діяльності відповідно до їх конкретних завдань, що випливають із 

загального призначення кримінальної процесуальної діяльності, а також власних 

цілей і інтересів”. Зазначене свідчить про змішування понять “функція 

кримінального процесу” та “кримінальна процесуальна функція”. Як вірно 

зазначає І.В. Гловюк, і з цим погоджується офіційний опонент, у межах 

функціонального підходу в доктрині слід розмежовувати кримінальні 

процесуальні функції (обвинувачення, захисту та правосуддя), функції 

кримінального процесу як соціального правового інституту (регулятивна та 

охоронна) та функції суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності.

3. На стор. 95 дис. автор виділяє таку функцію прокурора на досудовому 

розслідування як кримінальне переслідування (обвинувачення). Проте, поняття 

«кримінальне переслідування» тісно пов’язане з поняттям «кримінальне 

обвинувачення» і в науці зазначені категорії є дискусійними. Фактично в науці 

кримінального процесу щодо зазначених понять склалось дві точки зору: 1) ці 

поняття є синонімами; 2) це різні поняття, які мають відмінності за своїм обсягом 

та моментом їх появи у кожному кримінальному провадженні. Зазначене

%
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ототожнення обвинувачення і кримінального переслідування потребує додаткової 

аргументації. Крім того, для офіційного опонента, залишилось не зрозумілим, якої 

точки зору дотримується сам дисертант.

4. На стор. 97 дисертаційного дослідження автор веде мову про 

процесуальну діяльність прокурора у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх як багаторівневий правовий механізм, “що обумовлений 

виконанням прокурором покладених на нього завдань та передбачає 

використання комплексу передбачених кримінальним процесуальним 

законодавством України повноважень та спрямований на дотримання 

відповідного балансу між інтересами суспільства та цілями судочинства з одного 

боку, та інтересами, особливими потребами і вразливістю неповнолітніх -  з 

іншого”. Прийшовши до такого висновку, дисертанту слід було дати визначення 

самого поняття правового механізму, який на теоретичному рівні не достатньо 

досліджений у кримінальному процесі, його структурні елементи та провести їх
ч

характеристику.

5. На стор.. 165 дисертації автор приходить до висновку про 

необхідність розширеного розуміння категорії «публічне обвинувачення» та 

включає до неї процесуальну діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед 

судом факту вчинення суспільно небезпечного діяння особою з метою 

забезпечення превентивної функції кримінального законодавства. Зазначена точка 

зору є дискусійної і такою, що потребує наведення додаткових аргументів, 

оскільки діяльність прокурора згідно чинного КПК України (п. 3. ч. 1 ст. 3) 

полягає в доведеності перед судом обвинувачення з метою забезпечення 

кримінальної відповідальності особи, яка вчинила саме кримінальне 

правопорушення, а не суспільно-небезпечне діяння. В той же час, на цій же 

сторінці автор робить інший висновок про те, що прокурор у такому провадженні 

здійснює функцію охорони прав і законних інтересів неповнолітніх осіб. Тому 

виникає питання уточнення функціональної характеристики прокурора під час 

участі в судовому розгляді питань про застосування до неповнолітнього 

примусових заходів виховного характеру.
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Проте, зазначені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують 

дискусії й щодо інших положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде 

продовжена під час захисту. Ці зауваження переважно мають локальний, 

дискусійний характер і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження.

Висновок:

1. Дисертація Кокошко Мирослави Василівни на тему: “Прокурор у 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх” є самостійним, комплексним 

монографічним науковим дослідженням, в якому отримані науково-обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання, яке має 

суттєве значення у сфері науки кримінального процесу.

2. Дисертаційне дослідження Кокошко М. В. повною мірою відповідає 

встановленим вимогам до кандидатських дисертацій, передбачених п. п. 9, 11, 12, 

13 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567 “Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів”.

3. Автор дисертаційного дослідження - Кокошко Мирослава Василівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент: 
доцент кафедри правосуддя 
юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, доцент В. О. Гринюк

13” січня 2017 року
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Київського національного університет 
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