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Автор розкриває стан дослідженої проблеми провідними вченими, 

об'єктивно стверджує, що законодавча регламентація допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні і 

практика застосування ст. 225 КПК України не в повній мірі відповідають 

вимогам міжнародних стандартів забезпечення прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також основним його засадам. 

Залишаються неврегульованими і потребують суттєвого вдосконалення 

правові положення, які визначають: порядок розгляду клопотання про допит 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні та 

постановлення ухвали за результатами розгляду клопотання; коло суб’єктів, 

одночасний допит яких може бути проведений; дії слідчого судді у випадку 

неявки на допит особи, яка ініціювала допит та ін. Тому одержані автором в 

результаті дослідження висновки та висловлені в роботі рекомендації мають 

важливе значення для вдосконалення чинного Кримінального 

процесуального кодексу України та удосконалення процесуального порядку 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, а також відповідних практичних рекомендацій методичного 

характеру. 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлена, 

насамперед тим, що дисертантка використала значну кількість наукової 

літератури з аналізованих питань, яка видана в Україні та за її межами, а 

також на теренах колишнього СРСР (280 джерел).  

У своїй роботі С.І. Смик використовує ґрунтовні наукові публікації з 

досліджуваної проблеми, на сторінках дисертації веде детальний аналіз 

наукових позицій, критично, однак толерантно полемізує з цього  приводу 

(с. с. 25-27; 33-34; 55-57; 70-73; 77-79; 92-93 тощо).  

У роботі автор звертається і до семантичного тлумачення окремих 

термінів і понять (с.с. 28-29, 45, 74, 137 ). Висновки та рекомендації 

дисертант обґрунтовує з врахуванням позицій практики, що викладені у 
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результатах анкетування, вивчення та узагальнення матеріалів кримінальних 

проваджень (с.с. 39, 51, 53, 54, 59, 62, 66, 87, 93, 100, 110, 124, 130, 135, 142 ). 

Вищенаведене підтверджує застосування автором системного та 

комплексного (міждисциплінарного) підходів до дослідження аналізованої 

проблеми.  

Теоретико-методологічна основа дослідження ґрунтовна і всебічна. 

Дисертант формулює відповідне авторське ставлення до вивчення проблем 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні. Цього С.І. Смик досягає завдяки методологічному підґрунтю 

дисертації: застосуванню діалектичного методу пізнання, а також 

загальнонаукових та спеціальних методів у процесі виконання дослідницької 

роботи. 

Таким чином, дисертантка у своїй роботі продемонструвала високий 

теоретичний рівень викладу матеріалу, логіку дослідження, вміння 

застосовувати різноманітні методи наукового пізнання, аналізувати наукові 

джерела, нормативно-правові акти та судову практику, коректно 

полемізувати з іншими авторами, аргументовано відстоювати власну точку 

зору, узагальнювати науково та практично значущі висновки. 

Метою дослідження авторка визначила вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних, нормативних та практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення допиту на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні. 

Для досягнення поставленої мети визначено вісім завдань, які в цілому 

кореспондують з планом роботи, положеннями наукової новизни та 

викладеними до проведеного дослідженнями висновками. 

Таким чином, обґрунтованість та достовірність результатів, 

отриманих С.І. Смик в ході дисертаційного дослідження забезпечена завдяки 

використанню належної джерельної бази, вмілому опрацюванню 

нормативно-правових актів, правильному поєднанню методів наукового 
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пошуку. Усе це забезпечило обґрунтованість сформульованих у дисертації 

наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій. Дисертація є 

одним із перших в Україні комплексних досліджень теоретичних і 

практичних питань, що відносяться до процедури допиту свідка, потерпілого 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером та змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 

Україні комплексних досліджень теоретичних і практичних питань, що 

стосуються процесуального порядку проведення допиту свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні. Зокрема, відповідно 

до вимог наукової новизни авторкою: 

– доведено, що ухвалюючи відповідне рішення в порядку ст. 225 КПК 

України, слідчий суддя реалізує функцію сприяння сторонам кримінального 

провадження у збиранні доказів, оскільки забезпечує можливість отримання 

судом допустимих доказів, подання яких у майбутньому буде утруднено або 

унеможливлено; 

– обґрунтовано доцільність законодавчого визначення строку дії 

ухвали про проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні протягом одного місяця; 

– запропоновано передбачити у спеціальній нормі КПК України 

процедуру здійснення допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції із 

покладенням на сторону, яка клопоче про такий допит, обов’язку забезпечити 

можливість ідентифікації допитуваної особи шляхом подання суду належно 

завірених копій документів, що посвідчують особу; 

– удосконалено положення про необхідність негайного постановлення 

слідчим суддею відповідної ухвали за наслідками розгляду клопотання про 

допит свідка, потерпілого чи підозрюваного під час досудового 

розслідування, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації; 
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– аргументовано доцільність дотримання слідчим суддею 

процесуального порядку проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, визначеного у ч. 9 ст. 224 КПК України, а не перехресного 

допиту, який має інший зміст і мету; 

– обґрунтовано необхідність законодавчого визначення форми фіксації 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні (журнал судового засідання та магнітний носій відеофіксації 

процедури допиту); 

– науково аргументовано неможливість віднесення підозрюваного до 

суб’єктів одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні (с. с. 18-20, 178-179). 

Значущість результатів дослідження для науки та практики. 

Значення одержаних результатів проведеного дослідження полягає в тому, 

що вони слугуватимуть для подальшого дослідження та розробки проблеми 

допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Отже, результати наукового дослідження дисертанта можуть бути 

використані при вирішенні широкого кола проблем наукового, 

правозастосовного та навчально-виховного характеру і саме в цьому полягає 

їх практична значущість.  

Дисертація відповідає вимогам, що встановлені до досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та позиціям пунктів 9 

і 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника». Положення дисертації, зокрема ті 

що відносяться до наукової новизни, з достатньою повнотою відображені в у 

11 наукових публікаціях, з них: 5 – у фахових виданнях України, 2 – в 

наукових періодичних виданнях інших держав, 4 – у збірниках тез доповідей 

на міжнародних науково-практичних конференціях. У цих публікаціях 

достатньо відображені всі розділи дисертаційної роботи, вони вийшли в світ 

заздалегідь, що відповідає вимогам пункт 12 згаданої Постанови. 

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/


6 
 

Основні положення дослідження Смик С.І. викладені в авторефераті 

дисертації, який відповідає вимогам пункту 13 цього ж нормативно-

правового акту.  

Таким чином, рецензування дисертації дає підстави зробити висновок, 

що вона відповідає вимогам, встановленим до змісту та оформлення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Загальна позитивна оцінка дисертації не виключає можливості 

висловлення окремих зауважень, виявлення окремих спірних та таких, що 

потребують додаткової аргументації положень і висновків : 

1. Безперечним позитивом слід вважати використання досить 

репрезентативної емпіричної бази дисертаційного дослідження (дані 

офіційної статистики щодо вирішення клопотань про проведення допиту 

свідка, потерпілого, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні (звіти та 

узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, практики Європейського суду з прав людини) за період з 

2013 по 2017 рр., дані опитування 218 респондентів (73 суддів, 106 слідчих 

та 39 прокурорів)), яка вміло та влучно використана автором на 

підтвердження своїх висновків з приводу тих чи інших питань. Однак, на 

думку офіційного опонента, недостатнє посилання на такі емпіричні дані у 

тексті автореферату дещо псує загальне позитивне враження від роботи, 

що подається на захист.  

2. На сторінці 13 автореферату, а також на сторінках 162-164 

дисертації  визначено мету такої слідчої (розшукової) дії, як одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні – усунення істотних розбіжностей в 

показаннях свідка, потерпілого щодо обставин кримінального 

правопорушення. Під час офіційного захисту хотілось би почути 
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обґрунтування цієї позиції авторки з огляду на те, що метою проведення 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб є з'ясування причин 

розбіжностей у їхніх показаннях (ч. 9 ст. 224 КПК України). 

3. У рубриці «вперше» автором запропоновано передбачити у 

спеціальній нормі КПК України процедуру здійснення допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції із покладенням на сторону, яка клопоче про такий допит, 

обов’язку забезпечити можливість ідентифікації допитуваної особи шляхом 

подання суду належно завірених копій документів, що посвідчують особу. 

Під час публічного захисту хотілось би почути «розгорнуту» аргументацію 

цієї слушної на думку офіційного опонента пропозиції. 

4. Під час підготовки дисертації, як вбачається зі змісту Додатків А 

та Б, було проведене анкетування 218 респондентів (73 суддів, 106 слідчих 

та 39 прокурорів). У підсумку одержані цікаві емпіричні дані з питань 

предмета дослідження, наведені у абсолютних і відносних показниках, що 

широко і доречно використані по тексту дисертації (стор. 38, 51, 59, 66, 

109 та інші). Водночас, слід уточнити узагальнення результатів у питанні 

№ 18, сума яких перевищує 100 %. 

Разом з тим, вважаю, що висловлені зауваження та пропозиції 

стосуються переважно часткових проблем, можуть становити собою предмет 

наукової дискусії в процесі публічного захисту і істотно не впливають на 

високу оцінку рецензованої роботи.  

Висновок. На підставі викладеного вище констатую, що подана 

дисертація на тему «Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту 

на стадії досудового розслідування в судовому засіданні» є самостійно 

виконаною, закінченою монографічною роботою, яка відповідає вимогам 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, її зміст 

відповідає заявленій науковій спеціальності, а автор Смик Світлана Іванівна 

заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук   
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міжнародних стандартів забезпечення прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження, зокрема, права на допит стороною захисту свідка 

обвинувачення (п.«d» ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; рішення ЄСПЛ у справі «Жогло проти України» від 

24 квітня 2008 року та ін.) 

З огляду на ці обставини, необхідність науково-теоретичного аналізу 

правових та теоретичних засад здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні свідчить про актуальність теми 

дисертаційного дослідження.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження Смик С. І. є науково обґрунтованими, їх достовірність 

підтверджується правильно обраною методологічною базою та досить 

репрезентативною емпіричною базою, яка представлена даними офіційної 

статистики щодо вирішення клопотань про проведення допиту свідка, 

потерпілого, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні (звіти та узагальнення Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

практики Європейського суду з прав людини) за період з 2013 по 2017 рр., 

даними опитування 218 респондентів (73 суддів, 106 слідчих та 39 прокурорів), 

а також практичним досвідом роботи дисертанта на посаді судді. 

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення 

матеріалу та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт і 

предмет дослідження визначені вірно. Об’єкт дослідження визначений як 

суспільні відносини, що виникають під час здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні. Предметом дослідження є 

підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні. 

 Вказані об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання 

досудової процесуальної діяльності у кримінальних провадженнях. 
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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 національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 

287/2015 р., Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Плану заходів з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої Указом 

Президента України 08 квітня 2008 р. № 311/2008. Тему дисертації затверджено 

Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» 01 липня 2014 р. (протокол № 3). 

Здобувачем вдало й коректно сформульовано мету дослідження, яка 

полягає у науковому вирішенні теоретичних і прикладних завдань щодо 

розробки теоретичних, нормативних та практичних рекомендацій, спрямованих 

на вдосконалення допиту на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні.  

Використані дисертантом методи дослідження дали можливість 

сформулювати положення, висновки і рекомендації, що характеризуються 

новизною. Прикладний характер дослідження дозволив авторові сформулювати 

пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів 

досудового розслідування.  

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є одним із перших в 

Україні комплексним монографічним дослідженням, в якому проведено 

дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, 

розроблено його теоретичні засади та надано практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності його проведення. 
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Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і 

пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. 

Заслуговують на увагу, зокрема, наступні положення наукової новизни 

дисертації: автором вперше визначено етапи проведення допиту свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні: звернення 

до слідчого судді з клопотанням про проведення допиту свідка чи потерпілого в 

судовому засіданні; реєстрація клопотання в автоматизованій системі 

документообігу суду; розгляд клопотання по суті; виклик свідка, потерпілого та 

інших осіб для участі у проведенні допиту; безпосередній допит свідка, 

потерпілого (в судовому засіданні за місцем розташування суду; в рамках 

виїзного засідання); ознайомлення з результатами допиту за клопотанням 

сторони кримінального провадження; 

обґрунтовано доцільність законодавчого визначення строку дії ухвали 

про проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування 

в судовому засіданні протягом одного місяця; 

запропоновано передбачити у спеціальній нормі КПК України 

процедуру здійснення допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні в режимі відеоконференції із покладенням 

на сторону, яка клопоче про такий допит, обов’язку забезпечити можливість 

ідентифікації допитуваної особи шляхом подання суду належно завірених копій 

документів, що посвідчують особу; 

Крім того, в дисертаційному дослідженні удосконалено ряд наукових 

положень, які у значній мірі удосконалюють сучасні знання про необхідність 

негайного постановлення слідчим суддею відповідної ухвали за наслідками 

розгляду клопотання про допит свідка, потерпілого чи підозрюваного під час 

досудового розслідування, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації; 

аргументацію щодо доцільності дотримання слідчим суддею 

процесуального порядку проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, визначеного у ч. 9 ст. 224 КПК України, а не перехресного 

допиту, який має інший зміст і мету; 
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теоретичний підхід, відповідно до якого сторони кримінального 

провадження наділені правом здійснення доказування в контексті 

процесуальної дії, передбаченої ст. 225 КПК України; 

Набули подальшого розвитку наукові позиції стосовно визначення 

фактичних підстав для проведення допиту свідка, потерпілого в порядку ст. 225 

КПК України; наукові ідеї про необхідність законодавчого закріплення у ст. 

225 КПК України обов’язку приведення до присяги свідка, потерпілого та 

вручення йому пам’ятки про права з метою забезпечення завдань 

кримінального провадження; обґрунтування необхідності законодавчого 

визначення форми фіксації допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні (журнал судового засідання та магнітний 

носій відеофіксації процедури допиту) та інші. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні основи 

дослідження допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні у 

кримінальному провадженні», заслуговує на увагу здійснений автором аналіз 

монографічних і дисертаційних робіт, присвячених окремим питанням 

процесуального порядку і форми  прийняття суддею кримінальних 

процесуальних рішень на досудовому розслідуванні, процесуальній діяльності 

слідчого судді на стадії досудового розслідування. 

Автор надала також  розширену характеристику методології 

дисертаційного дослідження, розглянувши окремі групи методів і підходи 

правової науки, виходячи з їх застосування для виконання поставлених задач. 

Необхідність розробки методології дослідження підстав і процесуального 

порядку здійснення допиту на стадії досудового розслідування у судовому 

засіданні в Україні, на її погляд, зумовлюється постійною потребою всебічного 

вивчення сутності цього правового явища та перспектив його подальшого 

розвитку в майбутньому. 

У підрозділі 1.2 дисертації здійснено порівняльний аналіз правового 

регулювання безпосередньої участі суду у збиранні та перевірці доказів, умов та 

підстав такого виду допиту, наслідків його проведення для учасників 
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кримінального провадження на судових стадіях тощо. Дисертантом вивчено і 

докладно викладене законодавство Французької Республіки, ФРН, Бельгії, 

Литви та інших країн у частині повноважень слідчого судді на стадії досудового 

розслідування. Автор обґрунтовує необхідність запозичення окремих 

законодавчих положень процедури проведення цієї слідчої (розшукової) дії у 

країн колишнього СРСР (Грузії, Литовської Республіки, Республік Молдова та 

Казахстан). Водночас,  вказує на недоцільність віднесення підозрюваного до 

суб’єктів, яких слід допитувати в суді під час досудового розслідування, адже це 

положення суперечитиме вимогам ст. 23 КПК України про безпосередність 

дослідження доказів у судовому процесі (КПК Литовської Республіки).  

У підрозділі 1.3 «Допит слідчим суддею свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні в системі слідчих (розшукових) 

дій» на підставі виокремлених сутнісних ознак слідчих (розшукових) дій, а 

також базуючись на загальному розумінні  допиту, як слідчої (розшукової) дії, 

передбаченої кримінальним процесуальним законодавством, встановлено, що 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування у судовому засіданні 

(ст. 225 КПК України) є різновидом допиту під час досудового розслідування та 

характеризується певними рисами (стор. 65-66).  

Також у підрозділі з'ясовується процесуальний порядок реалізації слідчим 

суддею своїх повноважень, що є, на думку дисертанта, актуальним для розуміння 

ролі зазначеного суб’єкта у дослідженні доказів при проведенні допиту свідка, 

потерпілого в порядку ст. 225 КПК України. Для вирішення питання про характер 

діяльності суду на стадії досудового розслідування загалом та у порядку ст. 225 

КПК України з’ясовується сутність поняття «контроль». 

У другому розділі дисертації  досліджуються питання прийняття рішення 

про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні, а також фактичні підстави для його проведення.  

Оскільки ст. 225 КПК України не регламентовано процедуру прийняття 

відповідного рішення слідчого судді за результатами розгляду клопотання про 
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допит свідка чи потерпілого в судовому засіданні, то дисертантом 

запропоновано доповнити КПК окремою статтею 225-1, яка б містила 

положення про те, що клопотання про допит свідка, потерпілого на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні подається до місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

На основі дослідження результатів опитування, підтверджено необхідність 

законодавчого визначення негайного розгляду слідчим суддею клопотання про 

проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації (55% опитаних). 

Наголошено на необхідності законодавчого визначення строку дії ухвали 

слідчого судді про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні протягом одного місяця. Вказана позиція обґрунтовується 

результатами опитаних слідчих, прокурорів та суддів (74%). 

У підрозділі 2.2 здійснено аналіз обставин, які покладаються 

ініціаторами в основу клопотання про проведення допиту в порядку ст. 225 

КПК України. Проаналізовано судову практику прийняття рішень слідчими 

суддями за результатами розгляду таких клопотань. Обґрунтовано доцільність 

відображення у спеціальній нормі КПК України порядку проведення допиту 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні в 

режимі відеоконференції.  

Встановлено, що правовою підставою для проведення допиту в порядку 

ст. 225 КПК України, є постановлена слідчим суддею ухвала про проведення 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні. 

У третьому розділі дисертації  досліджений процесуальний порядок 

допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні, а також одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні. 

Встановлено, що проведення допиту свідка, потерпілого під час 
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досудового розслідування в судовому засіданні потребує комплексу 

підготовчих дій процесуального й тактичного характеру як необхідної умови 

отримання повних і достовірних даних, а саме: дотримання належної 

процедури виклику особи, визначення його предмету й тактики проведення 

слідчим, прокурором, тощо). Під час безпосереднього допиту в порядку ст. 225 

КПК України, свідку, потерпілому роз’яснюються їх права, вручаються 

пам’ятки, вони приводяться до присяги. Ініціатива у наданні та отриманні 

доказів повинна бути надана не слідчому судді, а саме сторонам-ініціаторам 

проведення допиту свідка чи потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні. Фіксація ходу і результатів цієї процесуальної дії 

здійснюється у журналі судового засідання, копія якого разом з магнітним 

носієм відеофіксації процедури допиту, присягою та пам’яткою про права, 

повинні бути надані у разі заявлення відповідного клопотання сторонами 

кримінального провадження. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Основні результати дисертації відображено 

у 11 наукових публікаціях, з них: 5 – у фахових виданнях України, 2 – в 

наукових періодичних виданнях інших держав, 4 – у збірниках тез доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

 Практична значимість результатів дисертаційного дослідження 

полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, сформульовані автором 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямами діяльності, зокрема у: 

– законодавчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими регламентовано 

здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у законотворчу 

діяльність Верховної Ради України від 29 січня 2018 р. №22/ 36-1-15); 

– практичній діяльності органів досудового розслідування – під час 

розроблення та вдосконалення відомчих нормативно-правових актів, підготовки 
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посібників, методичних рекомендацій з питань здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні, а також під час проведення занять 

в системі службової підготовки (акт впровадження Головного слідчого управління 

Національної поліції України від 22 січня 2018 р.); 

– навчальному процесі – під час підготовки лекцій, навчальних 

програм, тестових завдань, а також під час проведення різних видів занять з 

дисциплін «Кримінальний процес», «Доказування на досудовому 

розслідуванні», «Судові та правоохоронні органи України», «Розслідування 

окремих видів злочинів» (акт впровадження у освітній процес Національної 

академії внутрішніх справ від 25 січня 2018 р.). 

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Смик С.І. «Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні» як самостійного 

наукового дослідження з актуальної й важливої для науки та практики 

проблеми.  

Водночас, не зупиняючись більш детально на загальній позитивній 

оцінці роботи в цілому, дисертація містить окремі дискусійні питання, які 

потребують додаткової аргументації чи роз’яснення здобувачем під час 

прилюдного захисту, зокрема:  

1. На ст. 44, 126, 137 та ін. дисертації автор зазначає що допит особи 

під час досудового розслідування в судовому засіданні проводиться слідчим 

суддею особисто. 

На погляд офіційного опонента, ст. 225 КПК України, яка регламентує 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні, містить чітку вимогу проведення такого допиту з дотриманням 

правил проведення допиту під час судового розгляду (ч. 1 ст. 225 КПК 

України).  

Як відомо, допит свідка, потерпілого в судовому розгляді 

регламентовані ст. ст. 352, 353 КПК України. Зміст цих положень передбачає, 

що головуючий встановлює відомості про особу допитуваного, стосунки 
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допитуваного свідка з обвенуваченим та потерпілим, встановлює інші 

відомості, передбачені ч. 1 ст. 352, ч. 1 ст. 353 КПК України, приводить 

допитуваного до присяги. Відповідно до ч. 3 ст. 352 КПК України суд 

зобов’язаний контролювати хід допиту, а ч. 6 цієї ж статті встановлює 

черговість допиту (прямого) прокурором, стороною захисту або 

обвинуваченим. Частина 8 ст. 352 КПК України надає право головуючому за 

протестом сторони зняти питання, що не стосуються суті кримінального 

провадження. 

Зважаючи на вище викладене, на думку офіційного опонента, у 

дисертанта відсутні законодавчі підстави наділяти слідчого суддю правом 

особисто проводити допит свідка, потерпілого в режимі ст. 225 КПК України, 

оскільки у змагальному кримінальному процесі таким правом наділені лише 

сторони, а на слідчого суддю покладається лише обов’язок, зберігаючи 

об’єктивність та неупередженість, створювати необхідні умови для реалізації 

сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків (ч. 

6, ст. 22 КПК України). 

Виходячи із зазначеного, на думку офіційного опонента, дисертанту слід 

більш критично ставитися до аналізу наукової літератури, в якій така точка 

зору висловлюється, й зазначається, що законодавець наділив правом слідчого 

суддю проводити допит (джерела дисертації № 96, 275 та ін.) 

2. На думку офіційного опонента, при розкритті предмету дослідження 

необхідно більш чітко дотримуватися архітектоніки роботи й не виходити за 

межі заявленого предмета дослідження окремих розділів та підрозділів 

дисертації. Так, наприклад, у підрозділі 1.2 “Зарубіжний досвід дослідження 

доказів судом на стадії досудового розслідування у кримінальному 

провадженні” після порівняльного аналізу норм зарубіжних країн романо-

германської та англо-американської правових сімей щодо участі суду на стадії 

досудового розслідування, автор досліджує підстави для звернення сторони 

кримінального провадження до слідчого судді з клопотанням про проведення 

допиту свідка чи потерпілого в судовому засіданні під час досудового 
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розслідування слідчим суддею; дискутує з вітчизняними науковцями щодо 

доцільності розширення кола осіб, які можуть бути допитаними в порядку ст. 

225 КПК України, а наприкінці підрозділу без жодної аргументації пропонує 

авторську редакцію ч. 1 ст. 225 КПК України. 

Так само, у підрозділі 1.3. «Допит слідчим суддею свідка, потерпілого на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні в системі слідчих 

(розшукових) дій» після дослідження сутності слідчих (розшукових) дій та 

місця допиту, передбаченого ст. 225 КПК України, у їх системі, автор здійснює 

дослідження ролі слідчого судді у виконанні завдань досудового розслідування і 

зміцненні законності під час розслідування кримінальних правопорушень; 

з’ясовує сутність і зміст судового контролю; робить висновок про самостійний 

характер повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні та про 

можливість виділення окремої кримінальної процесуальної функції – сприяння 

сторонам кримінального провадження у збиранні доказів тощо.  

На погляд офіційного опонента, розкриття таких фундаментальних 

теоретичних питань, як, наприклад, кримінально-процесуальні функції, недоречне 

у підрозділах, предмет дослідження яких цього не передбачає, й очікувано, не 

призводить до отримання нових наукових результатів, які мають важливе 

значення для теорії процесуальної науки та практики.  

3.  Недостатньо зрозумілою для офіційного опонента в окремих питаннях є 

логіка й окремі методи дослідження здобувачки. Так, на стор. 57-58 дисертації 

автор здійснює наукових аналіз точок зору фахівців щодо права сторони 

кримінального провадження звернутися із клопотанням до слідчого судді про 

проведення допиту під час судового розгляду не тільки свідка та потерпілого, 

але й підозрюваного (Д. В. Шингарьов, Л. В. Вигівська К. Є. Лисенкова).  Далі 

на стор. 58 дисертації наведена пропозиція Г. В. Матвієвської щодо редакції ч. 

1 ст. 225 КПК України, у якій вона вказує лише на можливість допиту свідка чи 

потерпілого. Після цього здобувачка зазначає, що «З такою позицією ми 

погодитись не можемо, адже це положення суперечитиме вимогам ст. 23 КПК 

України про безпосередність дослідження доказів у судовому процесі». 
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І далі здобувачка пише, що «Викладене підтверджується й результатами 

проведеного нами опитування. Так, на питання чи мають інші учасники 

кримінального провадження, окрім свідка, потерпілого, бути включені до 

переліку осіб, які можуть бути допитані слідчим суддею під час досудового 

розслідування, відповіді розподілились наступним чином: «так» 21 %; «ні» 

29 %; «це стосується лише підозрюваного» 42 %; «складно відповісти» 8 % 

(Додаток А).» 

Із цього аналізу здобувачки не є зрозумілим якої ж позиції вона 

дотримується.  

Виходячи із аналізу наведених результатів анкетування, опитані 

респонденти вважають доцільним уведення інших учасників, окрім свідка і 

потерпілого, до кола осіб, що можуть бути допитані за ст. 225 КПК України. 

Так, зокрема, 21% опитаних відповіли на це питання позитивно, й ще 42%  

зазначили, що це має бути потерпілий. 

В кінці цього підрозділу дисертації, на погляд офіційного опонента, 

здобувачка без належного критичного аналізу наукових точок зору на це 

питання та анкетування практичних працівників пропонує авторську редакцію 

ч. 1 ст. 225 КПК України, у якій залишає можливість бути допитаними лише 

свідка і потерпілого, що по суті відповідає чинній редакції цієї статті КПК 

України. 

4. У підрозділі 1.2. дисертантка робить спробу здійснити порівняльний 

аналіз норм зарубіжного законодавства щодо правового регулювання здійснення 

допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні, умов і підстав 

такого виду допиту, наслідків його проведення для учасників кримінального 

провадження. При цьому при дослідженні кримінально-процесуального 

законодавства західних європейських країн, судячи зі списку використаних 

джерел і посилань у тексті підрозділу дисертації, дисертантка використала 

лише частину тексту Французького кримінально-процесуального кодексу, в 

неофіційному перекладі на російську мову, що викладений на сайті 

http://constitutionallaw.ru. Аналізуючи законодавство ФРН, Бельгії, Англії, США, 
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Російської Федерації авторка посилається виключно на наукові джерела, що 

значно знижує якість дослідження та ступінь довіри до отриманих висновків. 

5. Розглянувши законодавчу регламентацію процесу ухвалення рішення 

про допит свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому 

засіданні, дисертанка на стор. 90 зазначає наступне: “З огляду на це, 

пропонуємо подати частину другу ст. 225-1 КПК України у такій редакції: “2. 

Клопотання про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні розглядається негайно, але не пізніше 24 годин з моменту 

реєстрації. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя негайно 

постановляє ухвалу про допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні, або про відмову в такому допиті». 

На стор. 100 дисертації  вже інша пропозиція щодо цієї ж частини ст. 

225-1 КПК України: «Строк дії ухвали слідчого судді про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні не може 

перевищувати одного місяця».   

Є в дисертації також відповідна пропозиція щодо змісту частини 3 

вказаної статті, яка займає проміжне положення на стор. 92 тесту дисертації.  

На думку офіційного опонента, з вищевикладених положень дисертації 

можна зробити помилковий висновок про наявність статті 225-1 в чиному КПК 

України, нову редакцію частин 2 і 3 якої пропонує дисертантка. Вбачається 

більш доречним зазначити, що, на погляд здобувачки, чинний КПК України 

слід доповнити статтею 225-1 і викласти авторську редакцію цієї статті 

вцілому, а не лише частин 2 і 3, як це має місце в роботі. 

Положення частини 1 ст. 225-1 викладені лише у Додатку Г до 

дисертації (стор. 216-218 дис.), де у  порівняльній таблиці окремих норм 

чинного КПК України і проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення 

процесуального порядку допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні)» викладена повна редакція запропонованої 

ст. 225-1 “Вирішення питання про допит свідка, потерпілого під час досудового 
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розслідування в судовому засіданні”. Лише вивчення повного змісту цієї статті 

у додатку дає можливість зрозуміти, що на стор. 90 і 100 дисертації викладені 

два різні абзаци частини 2 ст. 225-1. 

6. На погляд офіційного опонента, необхідно уникати використання у 

роботі дисертаційного рівня ненаукового стилю викладення, зокрема, таких 

виразів, як «абсолютною новелою» (стор. 44 дис.), «...ст. 225 КПК України слід 

подати під назвою...» (стор. 59 дис.), «реальна законність процесуальних 

рішень» (стор. 81 дис.), «вирішення питання про допит свідка, потерпілого» 

(прийняття рішення) (стор. 85 дис.), “законодавець надто «скупо» 

регламентує..”, “законодавча регламентація...викликає серйозні запитання” 

(стор. 89 дис.),   “зі змісту випливає..” (стор. 90 дис) та ін. 

Проте, зазначені зауваження і побажання не вичерпують дискусії й щодо 

інших положень і висновків дисертантки, 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.  

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення. 

Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертанткою науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 

завершеною роботою, написана науковим стилем. Основні положення 

дисертації ідентично викладені в авторефераті. Висновки і пропозиції, 

сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій ідентичний виклад у 

публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском дисертантки у розвиток 

науки кримінального процесу, а також цінним порадником для правників у 

сфері кримінального процесу.  

Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 

встановленим МОН України вимогам. Наукові положення, висновки та 

рекомендації викладені стисло, чітко, що забезпечує легкість і доступність їх 

сприйняття.  
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