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

В і д г у к
на дисертацію О.С. Старенького «Кримінальні процесуальні гарантії 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Соціальні, політичні, економічні перетворення в Україні та судова 

реформа, що розпочалася, висувають перед юридичною наукою і практикою 

важливі завдання з розробки і впровадження в практику нових концепцій, 

методик і спеціальних прийомів. Проте у цих складних умовах соціального 

напруження слід ретельно ставитись до утвердження пріоритету особи, її 

конституційних прав і свобод.

Визначне місце у забезпеченні доступного і справедливого правосуддя, в 

реальному захисті прав та законних інтересів громадян у кримінальному 

судочинстві, надійному здійсненні функції захисту належить адвокатурі та 

професійному суб’єкту виконання цієї функції -  адвокату-захиснику. При 

цьому практика професійного захисту і наукові дослідження у цій сфері мають 

проходити під покровом принципів верховенства права, презумпції 

невинуватості, пріоритетності прав, свобод і законних інтересів особи. 

Особливу роль у процесі судочинства відіграють конституційні принципи 

рівності сторін та змагальності. Одним з вагомих механізмів забезпечення 

реальної дії вказаних принципів з точки зору захисту адвокатами беззаперечних 

прав і свобод людини на стадії досудового розслідування є наявність і дія 

передбачених законом гарантій захисника як суб’єкта доказування, які 

фундаментально забезпечують ефективне виконання ним своїх повноважень на 

цій стадії, чому й присвячена представлена на захист дисертаційна робота.

Проте, не зважаючи на важливість незаперечного впливу цієї 

методологічної детермінанти на досконалість реалізації принципів рівності 

сторін і змагальності кримінального провадження, реального захисту прав та 

свобод людини, в правовій теорії взагалі і в теорії кримінального
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процесуального права не досліджувались фундаментальні проблемні питання 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, в тому числі і в умовах дії КПК України 2012 р. та 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що зумовлює 

необхідність наукових розробок у цьому напрямі. Існуючі праці окремих 

науковців-юристів, в яких так чи інакше розглядаються деякі питання 

проблеми не вирішують її системно. Тому актуальність теми рецензованої 

дисертації не викликає сумнівів.

Актуальність роботи полягає ще й у тому, що автор у постановці завдання 

визначає комплексне дослідження і подальшу розробку теорії кримінального 

процесу в плані органічного втілення у судочинство інституту сприяння 

захисту і забезпечення повнокровної дії гарантій доказування з боку захисника 

у досудовому розслідуванні як передумови справедливого правосуддя від 

філософського рівня узагальнень до детальних інформацій та рекомендацій, 

використовуючи досягнення різних правових шкіл. Це дає змогу достатньо 

обґрунтовано сформулювати соціальну і правову роль захисника як суб’єкта, 

запропонувати теоретичні основи, практичні рекомендації та пропозиції de lege 

ferenda щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства, 

спрямованих на істотне зміцнення функції захисту та здатність забезпечити 

належну змагальність сторін.

Слід підкреслити, що обрана дисертантом тема вимагає глибокого 

теоретичного осмислення, адже шлях до наукової істини лежить через 

фундаментальні дослідження. Враховуючи, що робота виконана на перетині 

філософії, теорії права, соціології, етики, конституційного, кримінального та 

кримінального процесуального права, що принципово обумовлює досягнення 

найвищих наукових результатів, її слід вважати достатньо актуальною й 

авторитетною, а також такою, що може стати платформою для нових 

досліджень в галузі кримінального процесуального права, теорії та філософії 

права.
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Наукова достовірність дисертації О.С. Старенького забезпечена 

філософськими категоріями теорії пізнання, використанням найзагальніших 

метафізичного і діалектичного методів, сучасних даних права, соціології, 

логіки, спеціальних методів пізнання -  історичного, статистичного, конкретно- 

соціологічного, порівняльно-правового, системно-структурного, формально- 

логічного та ін. Наукова достовірність роботи обумовлена також значною 

мірою й тим, що автор зібрав і проаналізував законодавчий, бібліографічний та 

емпіричний матеріал, 500 кримінальних проваджень, 100 адвокатських запитів, 

практику ЄСПЛ, результатів опитування 200 слідчих, 120 прокурорів, 350 

адвокатів, 135 суддів, апробував основні питання теми на міжнародних і 

регіональних конференціях, у наукових статтях.

Теоретична і практична цінність дисертації полягає в тому, що в ній 

розроблено і обґрунтовано відносно завершену комплексну систему знань щодо 

визначення видів кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, надав визначення доказування у 

досудовому розслідування як регламентовану кримінальним процесуальним 

законодавством пізнавально-практичну та розумову діяльність захисника, 

розкрив зміст механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

діяльності захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, 

запропонував процесуальний порядок тимчасового доступу захисника до речей 

та документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, а 

також удосконалив механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта, залучення експертів у досудовому розслідуванні, 

розширив аргументацію пропозицій щодо запровадження інституту приватної 

(розшукової) діяльності для забезпечення здійснення доказування захисником у 

досудовому розслідуванні.

Отже, є підстави стверджувати, що дисертація О.С. Старенького -  це

оригінальний і суттєвий внесок в науку в галузі кримінального процесу і теорії

права; робота містить корисний матеріал для удосконалення практики, а тому її
*

слід вважати сучасним науковим досягненням.
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Логіка викладу, досконала українська мова, манера полемізувати 

дозволяють цілеспрямовано і легко вивчити поданий автором матеріал, 

встановити конкретно і повно його достоїнства і недоліки, що характеризує 

автора як зрілого науковця.

У розділі 1 «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування та механізм їх реалізації у досудовому розслідуванні» 

обґрунтовано стверджується, що захисник за законом є суб’єктом доказування 

у досудовому розслідуванні (с. 14), а доказування ним на цій стадії процесу, як 

пізнавально-практична та розумова діяльність, має свою зовнішню і внутрішню 

структуру, до першої з яких належить отримання доказів та використання їх 

для обґрунтування ними своєї правової позиції (с.27), до другої -  об’єкт, 

предмет, мета, завдання, засоби доказування для досягнення бажаного 

результату у досудовому розслідуванні (с.38). У роботі досліджуються поняття 

та види кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні (с.39), визначається, що кримінальна 

процесуальна адвокатська діяльність -  це дії, спрямовані на реалізацію 

повноважень адвоката, забезпечення захисту й охорону прав, свобод і законних 

інтересів адвоката, а також вирішення завдань кримінального провадження 

(с.49). Дається розлога класифікація кримінально процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування (с.50). Належна увага приділяється 

механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні (с.51), визначивши його як 

комплексну взаємодіючу систему кримінальних процесуальних гарантій 

захисника, що має нормативно-визначену правову форму й реалізується 

уповноваженими суб’єктами для забезпечення отримання доказів захисником 

та їх використання з метою обґрунтування власної правової позиції у 

досудовому розслідуванні (с.66).

Розділ 2 «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій у досудовому розслідуванні» присвячено аналізу поняття
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слідчих дій і в полемічному ключі дається, на нашу думку, достатньо виважене 

їх визначення (с.74). При цьому особливо слід звернути увагу на даний автором 

критичний аналіз участі захисника під час слідчих (розшукових) і негласних 

слідчих (розшукових) дій, на порушення прав захисника під час їх проведення 

та вносяться цікаві пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері 

(с.81, 83, 84, 86, 89, 93 та ін.). Піддаючи гострій критиці законодавство і 

практику участі захисника в доказуванні під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, автор наводить не вичерпний, але достатньо надійний 

перелік гарантій діяльності захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні 

(с.114).

У розділі 3 «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні» автор послідовно і досить ретельно розглядає питання реалізації 

процесуальних гарантій під час витребування документів у досудовому 

розслідуванні (с.116), під час отримання речей і документів у досудовому 

розслідування (с. 134), під час опитування учасників кримінального 

провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні (с. 168), під час 

залучення експерта у досудовому розслідуванні (с.182) і на завершення кожної 

з позицій робить важливі аргументовані пропозиції про їх процесуальне 

удосконалення.

На закінчення кожного розділу і дисертації в цілому автор конкретно 

характеризує зміст розглянутих питань у висновках.

Робота наповнена змістовними і корисними прикладами із судової 

практики. Додатки показують активність автора в творчій діяльності і 

пояснюють окремі положення роботи.

Оцінюючи досить високо роботу в цілому, разом з тим не можна 

залишити поза увагою низку спірних питань, недостатньо аргументованих 

автором, неточних тверджень.
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1 .Позиція автора щодо раптовості та невідкладності проведення обшуку 

як умов успішного досягнення результату, а також щодо моменту повідомлення 

захиснику про його участь у СРД виглядає дещо непослідовною. Автор, 

погоджуючись з позицією декотрих вчених, які вважають необхідним 

забезпечення присутності захисника під час проведення обшуку, все ж 

пропонує повідомляти йому про це після прибуття слідчого, прокурора на місце 

обшуку. У випадку, якщо захисник не може прибути, то слідчий, прокурор 

мають вжити заходів для забезпечення участі в обшуку іншого захисника 

(стор.90).

Така ситуація може призвести до порушення права особи на вільний 

вибір захисника своїх прав. Крім того, вбачаються й певні порушення 

професійних прав та гарантій адвокатської діяльності. Як зазначено у 

Стандартах якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному процесі, захисник невідкладно письмово інформує про це центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Багато важливих проблем, пов’язаних з кримінальними

процесуальними гарантіями захисника, ретельно досліджені у дисертації і 

надані слушні рекомендації щодо їх вирішення. Однак, на жаль, автором не 

були проаналізовані Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, які встановлюють певні дії захисника у 

конкретних ситуаціях і гарантії його діяльності. Зокрема, у Стандартах 

передбачено, що «захисник ознайомлюється з клопотанням про обрання, 

продовження або зміну запобіжного заходу, бере участь у розгляді слідчим 

суддею питання про застосування, продовження або зміну запобіжного заходу, 

у разі наявності на те розумних підстав висловлює обґрунтовані заперечення 

щодо достатності викладених у клопотанні слідчого, прокурора фактів та 

доказів обґрунтованої підозри, обвинувачення та обставин, на підставі яких він 

дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків на користь тримання 

особи під вартою (Наказ Міністерства юстиції України від 25.02.2014 № 386/5 

«Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової
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допомоги у кримінальному процесі», із змінами, внесеними наказом 

Міністерства юстиції України від 13.10.2015 №1960/5).

Доцільно було б узагальнити практику застосування Стандартів якості, а 

також притягнення до дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

3. Актуальними для практичної діяльності захисника, його поводження з 

речовими доказами, зберіганням адвокатської таємниці є питання щодо 

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під 

час отримання речей та документів у досудовому розслідуванні, розглянуті 

дисертантом. Правильно ставиться питання про створення належних умов для 

їх зберігання і користування ними під час професійної діяльності. Автор 

наголошує, що відповідальним за зберігання речових доказів є захисник. Саме 

він зобов’язаний створювати необхідні умови для їх збереження, захисту 

відповідної інформації тощо. Автор пропонує спеціальний порядок зберігання, 

обліку речових доказів і документів. Серед позитивних рекомендацій стосовно 

доступу до відповідних документів, особливого режиму їх зберігання містяться 

помилкові судження. Безпідставно пропонується відповідальним за зберігання 

речових доказів в обладнаному приміщенні (сейфі) визначити члена ради 

адвокатів регіону, призначити особу, яка його заміщуватиме, а також особу, 

яка зберігатиме дублікати ключів (стор.154).

Ця ідея не може бути реалізованою, оскільки до повноважень члена ради 

регіону не відносяться зазначені функції, вони мають бути притаманними лише 

самому адвокату, який збирає та зберігає всю інформацію по конкретній справі.

Зроблені зауваження, проте, не заважають визнати в цілому високі 

достоїнства роботи і вважати її втіленням теоретично вагомого і корисного 

практичного напряму в кримінальному процесі і теорії права. Робота містить 

вирішення багатьох важливих загальнотеоретичних, кримінально- 

процесуальних та методичних питань ролі захисника як суб’єкта доказування у 

досудовому розслідуванні, зміцнення засади змагальності в кримінальному 

судочинстві та є завершеним монографічним дослідженням.
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8

Виступи з доповідями, що стосувалися основних положень дисертації, на 

13 науково-практичних конференціях, відображення положень дисертації у 23 

наукових публікаціях, вісім з яких знаходяться у фахових виданнях, затверджених 

МОН України, свідчать про достатній рівень апробації результатів дослідження.

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням 

дисертації.

Викладене дає підставу для однозначного остаточного висновку про те, 

що дисертація Олександра Сергійовича Старенького «Кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні» повністю відповідає вимогам, що пред’являються до такого 

роду робіт, а її автор заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент 
Ректор Академії адвокатури України 
доктор юридичнихдіаук, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України, 
Заслужений юрист У країни

щ  ”
21 трацня 2Ш6 р. {

Si<s>

Т.В. Варфоломеєва

<ґ//аллл/С , /  ■ Т у? С'сл^є: с  ^

ВХІД.
ВІД

Відділ діповодстза та архіву 
Ки ївсько  національного університету 1 

імоні Тараса Шевченка |
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого 
юриста України Татарина Олега Юрійовича на дисертацію Старенького 
Олександра Сергійовича на гему: «Кримінальні процесуальні гарантії
захисника як суб’єкта доказування у доеудовому розслідуванні», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
опера гивно-розінукова діяльність

Актуальність геми дослідження. Однією з умов ефективності реалізації 

змагальних засад кримінального провадження у доеудовому розслідуванні є 

надання сторонам кримінального провадження рівних прав щодо отримання доказів 

під час здійснення досудової о розслідування, а також законодавче закріплення 

належних кримінальних процесуальних гарантій як для сторони обвинувачення, так 

і для сторони захисту, у кримінальному процесуальному доказуванні.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (К1ІК) концептуально 

змінив порядок здійснення кримінального провадження, запровадив низку 

принципово нових положень та правових інститутів, які суттєво розширили та 

удосконалили кримінальні процесуальні гаран тії захисника як суб’єкта доказування 

у доеудовому розслідуванні. Так, зокрема вперше па законодавчому рівні захиснику 

було надано повноваження щодо здійснення доказування у кримінальному 

провадженні (ч.ч. 1, 3 сі. 93 К1ІК України). Водночас результати проведеного 

аналізу правозастосовчої практики дають підстави для висновку, що визначені КПК 

України кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування та 

механізми їх реалізації у доеудовому розслідуванні є недосконалими й такими, що 

не відповідають ані змагальним засадам кримінального провадження у доеудовому 

розслідуванні, ані потребам правозастосовної практики. Як результат, па сьогодні 

захисники позбавлені можливості ефективно здійснювати доказування у 

доеудовому розслідуванні, а також забезпечувати належний захист прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного у доеудовому розслідуванні, що негативно 

позначається па виконанні завдань кримінального провадження.

‘-''аміл діловодства їй архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шєйчш ф

Від “
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Незважаючи на те, що питання кримінального процесуального доказування, 

кримінальних процесуальних гарантій та діяльності захисника у кримінальному 

провадженні були предметом наукових пошуків провідних зарубіжних та 

вітчизняних вчених процесуалістів і криміналістів, а саме: 10.11. Аленіна,

І. В. Басистої, Р. С. Ьслкіпа, В. Д. Берназа, А. М. Бірюкової, 1. В. Варфоломеєвої, 

В. 1. Галагана, 11. В. Глинської, 1. В. Гловюк, В. М. Гмирка, В. Г. Гончаренка,
і

І. В. Гори, В. О. Гринюка, М.Л. Грібова, Ю. М. Грошевого, В. А. Журавля, 

Я. П. Зейкана, О. В. Капліної, С. Г. Коваленка, С. О. Ковальчука, В. А. Колесника, 

О. Ю. Костюченко, 1. І. Котюка, О. 11. Кубинської, Л. М. Лобойка, К. В. Легких, 

Є. Д. Лук’янчикова, М. М. Михеєнка, В. Т. Пора, М. А. І Іогорецького,

B. О. Попелюшка, Г. Л. Савицької. Д. Б. Сергеевой 11.11. Сизої, С. М. Смокова,

C. М. Стахівського, М. VI. С'тояпова, М. С. Строговича, В. М. Тертишника,

B. М. Трофименка, Л. Д. Удалової, Ю. В. Хоматова, С. С. Чернявеького,

C. А. Шейфера, В. К). Шепітька, В. 11. Шибіки, М. С. Шумила, О. Г. Шило, 

О. Г. Яновеької та інших, проблемні пи тання кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, у тому числі й в 

умовах дії чинних КГЖ України та Закону України (ЗУ) «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», комплексно не досліджувалися.

Саме тому питання кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні є вкрай актуальними як для науки 

кримінального процесу, так і для правозастосовчої практики. У зв’язку з цим постає 

необхідність їх наукового дослідження.

Про актуальність теми дисертації О. С. Старенького свідчить також її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, оскільки дисертаційне дослідження 

спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. № 361/2006, «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 р. 

№ 311/2008 та виконане відповідно до пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 201 1-2015 рр., ухвалених 1 Іаціональною академією правових наук України

2
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(рішення від 24 вересня 2010 р. № 14-10), планів науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичні іа практичні аспекти» (помер теми 1 1БФ042- 

01, державна реєстрація 01111 и008337), а також кафедри правосуддя.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у - дисертації. Наукові положення, висновки, пропозиції й 

рекомендації, сформульовані дисертантом, у своїй більшості є обгрунтованими та 

переконливими. При їх обгрунтуванні використано широке коло вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел з філософії, логіки, теорії держави і права, 

кримінального процесуального права, криміналістики, адвокатури, кримінальне 

процесуальне законодавство окремих зарубіжних країн (Республіки Вірменія, 

Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Російської 

Федерації, Республіки Туркменістап, Республіки Азербайджан, СІЛА, Киргизької 

Республіки, Федеративної Республіки Німеччини та іп.) та інші правові акти, 

перелік яких складає 510 найменувань.

При цьому слід коне газувати, що наукові джерела використані дисертантом 

переважно критично -  з глибоким аналізом, коректною полемікою та аргументацією 

власного підходу до тих чи інших положень, висновків, рекомендацій чи 

пропозицій їх авторів, що свідчить про зрілість дослідника та його високу загально- 

наукову куль туру.

Достатньо репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження: результати 

узагальнення слідчої та судової практики щодо реалізації кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у доеудовому 

розслідуванні (500 кримінальних проваджень); адвокатська практика (100 

адвокатських запитів); практика ССПЛ; дані, отримані під час опитування 805 

респондентів (200 слідчих, 120 прокурорів, 350 адвокатів і 135 суддів), а також 

особистий досвід здобувана, набутий під час стажування в І СУ МВС України та в 
КДКА м. Києва.
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Вміле використання широкого спектру методів наукового пошуку також 

позитивно також вплинуло па ступінь обгрунтованості сформульованих 

дисертантом наукових положень, висновків, пропозицій і рекомендацій.

У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові (діалектичний), 

так і спеціальні методи наукового пошуку, що є характерними для досліджень у 

галузі права у тому числі: системного аналізу, порівняльно-правовий, формально- 

логічний (догматичний), соціальний, статистичний та ін. Використання зазначених 

методів позитивно вплинуло на обгрунтованість і достовірність результатів 

дослідження.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій.

Комплексне опрацювання, системний аналіз норм чинного доказового права, як 

підгалузі кримінального процесуального права, дослідження наукових поглядів 

щодо інституту кримінального процесуального доказування, участі захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, кримінальних процесуальних 

гарантій, правозастовочої практики, у тому числі й (Ч'І ІЛ, все це дало можливість 

дисертанту сформулювати наукові положення, що відзначаються достовірністю, а 

також аргументувати низку важливих положень, що характеризуються науковою 

новизною. До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, слід віднести такі:

вперше:

- запропоновано визначення доказування захисником у досудовому 

розслідуванні як регламентовану кримінальним процесуальним законодавством 

нізнавально-ирактичіі) та розумове діяльність захисника, що полягає в отриманні 

доказів та їх використанні для обгрунтування ними своєї правової позиції, яка 

обумовлена власним об’єктом, предметом, метою, завданнями, засобами 

доказування для досягнення бажаного результату у досудовому розслідуванні;

- визначено поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому

розслідуванні, під яким розуміється адвокат, який у порядку, передбаченому

кримінальним процесуальним законодавством, наділений повноваженнями щодо
*

здійснення доказування для реалізації функції захисту у досудовому розслідуванні;
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- сформульовано поняі гм кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким розуміються 

регламентовані кримінальним процесуальним законодавством умови, що 

забезпечують реалізацію повноважень захисника як суб’єкта доказування під час 

отримання доказів та їх використання для обгрунтування ними власної правової 

позиції у досудовому розслідуванні;

- розроблено класифікацію кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні за такими критеріями: 

1) за джерелом нормативного закріплення; 2) за елементом правового статусу 

захисника; 3) за етапом доказування у досудовому розслідуванні; 4) за засобом 

отримання доказів у досудовому розслідуванні; 5) за метою проведення 

процесуальної дії; 6) за видом доказів, що отримує та використовує захисник; 7) іа 

суб’єктом, що забезпечує отримання доказів захисником у досудовому 

розслідуванні;

- надано поняття механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні, під яким 

розуміється комплексна взаємодіюча система кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розсліду ванні, що має нормативно- 

визначену правову форму й реалізується уповноваженими суб’єктами для 

забезпечення отримання доказів захисником та їх використання з метою 

обгрунтування власної правової позиції у досудовому розслідуванні;

- розроблено проект Інструкції про порядок зберігання речових доказів 

захисником у кримінальному провадженні;

- запропоновано процесуальний порядок тимчасового доступу захисником до 

речей та докумен тів, що містять відомості, які становля ть державну таємницю;

удосконалено:

- поняття кримінальних процесуальних гарантій, кримінальних 

процесуальних гарантій адвокатської діяльності;
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- механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій у досудовому розслідуванні;

- механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як 

суб’єкта доказування під час витребування документів, отримання речей і 

документів, опитування учасників кримінального провадження та інших осіб, 

залучення експерта у досудовому розслідуванні;

набули подальшого розвитку:

- наукові положення щодо змісту кримінального процесуального 

доказування;

- пропозиції щодо падання захиснику права звертатися до слідчого судді з

клопотанням про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
«

(розшукових) дій;

- наукові ідеї щодо закріплення за слідчим суддею обов’язку прийняття 

рішення про ознайомлення захисника з результатами негласних слідчих 

(розшукових) дій, що проводилися за його ініціативою;

- пропозиції про запровадження інституту приватної детективної 

(розшукової) діяльності для забезпечення здійснення доказування захисником у 

досудовому розслідував ні;

- наукові положення щодо порядку визнання доказами пояснень учасників 

кримінального провадження та інших осіб, отриманих захисником у досудовому 

розслідуванні.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямками діяльності, зокрема у :

- нормотворчій діяльності -  для удосконалення норм кримінального 

процесуального законодавства України, що регламентує діяльність захисника у 

досудовому розслідуванні (лисі Комітету з питань забезпечення правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України № М-370/9-125 від 09.03.2016 р.);

- практичній діяльності -  пропозиції та рекомендації, викладені у дисертації,
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впроваджені в практичну діяльність правоохоронних і судових органів 

й правозахисник організацій (акти впровадження ГСУ І Іаціональної поліції України 

від 04.03.2016 р.; ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.04.2016 р., 

Ради адвокатів м. Києва від 10.03.2016 р., КДКА м. Києва від 04.03.2016 р.);

- навчальному процесі -  при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Участь адвоката в кримінальному провадженні», «Кримінальне 

процесуальне доказування», та при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів та рекомендації! (акти впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.2016 р., Національної 

академії внутрішніх справ від 03.03.2016 р., Національного університету «Одеська 

юридична академія» від 14.03.2016 р.. Львівського національного університету імені 

Івана Франка від 04.03.2016 р., Академії адвокатури України від 29.02.2016 р.).

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення та 

висновки, сформульовані в дисертаційному дослідженні, опубліковано у 23 

наукових публікаціях, з них: 8 -  у фахових виданнях України, 2 - у  виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз, 1 3 - у  збірниках тез доповідей на 

науково-практичних конференціях і круглих столах.

Особистий ви ееок {добувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені у 

дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблені автором особисто. 

Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, у 

дисертації не використовувалися. У статті, опублікованій у співавторстві з 

М. С. Цуцкірідзе, здобувачем самостійно сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення процесуального порядку погодження клопотань про проведення 

негласних слідчих (розшуковик) дій, складання протоколів негласних слідчих 

(розшукових) дій, розглянуто проблемні пи тання допустимості доказів, отриманих у 

результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, визначено підстави 

припинення проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Оцінка змісту дисертації га автореферату. Науково обґрунтованою є 

архітектоніка дисертаційної роботи, яка дозволила дисертанту повно та всебічно
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розкрити предмет дослідження. С труктура дисертації логічно витікає з поставлених 

задач, об'єкта та предмета дослідження й охоплює як теоретичний, так і практичний 

аспект досліджуваної проблема і ики, та композиційно складається із вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг роботи становить 295 сторінок, із них основний текст 

викладено на 203 сторінках, список використаних джерел (510 найменувань) 

становить 54 сторінки та 3 додатки на 38 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 

вивчення проблеми; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; охарактеризовано мсту, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 

дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури й 

обсягу роботи.

Перший розділ «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування та механізм їх реалізації у досудовому розслідуванні» складається* з 

трьох підрозділів і присвячений дослідженню питання захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні, поняття та видів кримінальних 

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні, механізму реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслід\ вапні.

Виходячи із функціональної структури кримінального процесу України,

тенденцій розширення змагальних засад доеудового розслідування, теорії людської

діяльності та розвиваючи наукові позиції М. А. ГІогорецького та інших учених,

дисертан том робиться висновок про те, що доказування захисником у досудовому

розслідуванні, як пізнавально-практична та розумова діяльність, має свою зовнішню

і внутрішню структуру. Зовнішніми структурними елементами доказування

захисником у досудовому розслідуванні є два взаємозалежні та взаємопов’язані

етапи: 1) отримання доказів; 2) використання отриманих доказів для обґрунтування

ними своєї правової позиції. Внутрішніми структурними елементами доказування

захисником у досудовому розслід) ванні є: об'єкт, предмет, мета, завдання, засоби,
«

результат і власне сам суб'єкт.
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Визначено поняття захисника як суб’єкта доказування у досудовому

розслідуванні та доказування захисником у досудовому розслідуванні.

На підставі аналізу наукових і правових джерел та матеріалів практики

виокремлено ознаки кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта

доказування у досудовому розслідуванні й на їх підставі запропоновано поняття

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у

досудовому розслідуванні. Розроблено класифікацію кримінальних процесуальних
і

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні.

Робиться висновок, що механізм реалізації кримінальних процесуальних

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні складається

з трьох взаємозалежних і взаємопов’язаних елемен тів: І) правова форма закріплення

кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у

досудовому розслідуванні; 2) суб’єкти реалізації кримінальних процесуальних

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні;

3) практична діяльність (повноваження) суб’єктів реалізації кримінальних

процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому
«

розслідуванні.

Сформульовано поняття механізму реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні.

Другий розділ «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розіпукових) дій у досудовому розслідуванні» складається з двох підрозділів і 

присвячений дослідженню поняття слідчих (розіпукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, підстав їх проведення, кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій.

Доводиться, що закріплене у частині третій ст. 93 КГІК України право 

захисника щодо отримання доказів шляхом ініціювання проведення слідчих 

(розшукових) дій не відповідає ані змагальним засадам кримінального провадження, 

ані потребам правозастосовпої практики, оскільки рішення про проведення СРД за 

ініціативою захисника приймають слідчий та прокурор, які мають протилежний
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процесуальний інтерес у здійсненні кримінального провадження. У зв’язку з цим, на 

практиці поширеними є випадки, коли слідчі та прокурори, не будучи 

зацікавленими у задоволенні клопотань захисників про проведення слідчих 

(розшукових) дій, необгрунтовано відмовляють їм, умисно затягують строки їх 

розгляду або ж залишають їх без розгляду тощо. Зважаючи на вищезазначене, 

обгрунтовується, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій за 

ініціативою захисника, в тому числі й інших суб’єктів сторони захисту, повинен 

приймати не слідчий чи прокурор, а слідчий суддя.

На підставі результатів аналізу правозастосовпої практики зазначається, що 

найчастіше кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування 

порушуються під час проведення обшуку, оскільки КПК України не містить 

належних механізмів їх реалізації. Удосконалено процесуальний порядок участі 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку .
Сформульовано кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 

доказування під час проведення слідчих (розшукових) дій у досудовому 

розслідуванні.

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень зроблено 

висновок про відсутність ефективних кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні на етапі погодження 

слідчим, прокурором клопотань захисника про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, оскільки па практиці слідчі, прокурори за результатами розгляду 

клопотань захисників про проведення негласних слідчих (розшукових) дій лише 

повідомляють їм про те, що відповідні клопотання будуть долучені до матеріалів 

кримінального провадження, не зазначаючії при ньому про результати розгляду, або 

ж необгрунтовано відмовляють у задоволенні відповідних клопотань. 'Гака практика 

надання слідчими, прокурорами відповідей на клопотання захисників про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій зумовлена тим, що ВІДОМОСТІ ІІ{30 

факт і методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій є об’єктом державної 

таємниці, а тому вони розголошенню не підлягають. Наявність цієї проблеми 

призводить до того, що захисники не лише обмежені у їхньому праві щодо 
отримання доказів шляхом ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових)
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дій, а також позбавлені можливості реалізувати право щодо оскарження рішення 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення 

негласних слідчих (розінукових) дій. У зв’язку з цим пропонується частину третю 

сі. 246 КПК України викласти \ такій редакції: «Рішення про проведення негласних 

слідчих (розінукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених 

цим Кодексом, -  слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням 

слідчого, погодженого з прокурором, а також за клопотанням сторони захисту, 

потерпілого, предс тавника юридичної особи».

Доводиться, що для забезпечення реалізації кримінальних процесуальних 

гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення ІІСРД у досудовому
і

розслідуванні у матеріалах кримінального провадження мають бути наявні 

процесуальні рішення, на підставі яких проводилися НСРД, а також клопотання про 

проведення НСРД, з яких у встановленому порядку уповноваженими особами знято 

гриф секретності. Відповідний гриф секретності повинен зніматися або після 

проведення відповідних ІЇСРД, або перед відкриттям матеріалів кримінального 
провадження іншій стороні.

Третій розділ «Кримінальні процесуальні гарантії шхисника як суб’єкта 

доказування під час проведення інших процесуальних дій у досудовому 

розслідуванні» складається з чотирьох підрозділів.

Робиться висновок про те, що па практиці непоодинокими є випадки, коли 

слідчі, прокурори та слідчі судді не визнають доказами документи, отримані у 

результаті подання адвокатських запитів, оскільки вони, па їхню думку, не 

відповідають вимогам допустимості доказів. Для вирішення цього питання 

пропонується К11К України доповнити такою нормою: «Витребування захисником 

документів або їх копій, завірених \ встановлепомх порядку, за винятком 

документів чи їх копій, що становлять державну та службову таємницю, 

здійснюється шляхом подання адвокатського запиту в порядку, передбаченому 

Законом України «1 Іро адвокатуру та адвокатську діяльність».

Доводиться необхідність доповни ти К11К України положенням, відповідно до 

якого захисник матиме право о тримувати від учасників кримінального провадження 

чи інших осіб за їх згодою речі та документи, що мають значення для кримінального
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провадження. Зазначається, що захисник повинен бути наділеним правом 

безпосередньо отримувати речі та документи у випадку їх виявлення, а також у ході 

огляду місця події, місцевості, приміщень, доступ до яких необмежений, огляду 

речей та документів за згодою осіб, які ними володіють, огляду житла чи іншого 

володіння особи за письмовою згодою осіб, які ними володіють. При отриманні від 

учасників кримінального провадження чи інших осіб, за їх згодою, речей та 

документів, а також у випадку їх безпосереднього виявлення чи проведення огляду 

захисником складається «Протокол отримання речей і документів», що має 

відповідати вимогам, передбаченим с і .с і. 104 107 цього Кодексу.

Запропоновано закріпити у частині шостій еі. 163 КГ1К України 

процесуальний порядок тимчасового доступу захисником до речей і документів, що 

містять відомості, які становлять державну таємницю.

Розроблено проект Інструкції про порядок зберігання речових доказів 

захисником під час здійснення кримінального провадження.

Сформульовано та запропоновано в КПК України передбачити процесуальний 

порядок проведення захисником опи тування учасників кримінального провадження 

та інших осіб. Доводиться, що за результатами проведення захисником опитування 

учасників кримінального провадження та інших осіб складається «Протокол 

опитування», який повинен відповідати вимогам, передбаченим ст.ст. 104-107 цього 

КПК України. Сформульовано додаткові вимоги, яким мас відповідати протокол 

опитування захисником.

Обґрунтовується теза, що хід і результати опитування захисником учасників 

кримінального провадження чи інших осіб обов’язково фіксуються за допомогою 

технічних засобів.

Враховуючи досвід окремих зарубіжних країн (Киргизької Республіки, 

Вірменії, Казахстану, Молдови, Російської Федерації, Туркменістану, 

Азербайджану, Білорусії та і 11.), пропонується доповниш от. 243 КПК України 

положенням, відповідно до якого на слідчих, прокурорів покладатиметься обов’язок 

повідомляти захисника про залучення ними експерта. Запропоновано перелік прав, 

якими повинен наділятися захисник при залученні експерта слідчим, прокурором. 

Обґрунтовується теза, що слідчий, прокурор зобов’язані ознайомити захисника з
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висновком експерта протягом трьох днів з моменту його отримання та надати йому 

копію висновку експерта, завірену в установленому порядку.

Дисертація має комплексний, системний характер і відзначається відповідним 

рівнем наукових узагальнень.

Основні положення, висновки, рекомендації та пропозиції, сформульовані у 

дисертації, ідентично викладені в авторефераті. Вони переважно знайшли свій 

ідентичний виклад у публікаціях із теми дисертації й також відображають 

актуальність обраної теми дослідження, належний ступінь обгрунтованості 

наукових положень, висновків, рекомендацій і пропозицій, сформульованих у 

дисертації, та є вагомим внеском дисертанта \ розвиток науки кримінального 

процесу, а також є цінним порадником для практикуючих юрис тів.

Дисертаційна робота за змістом та формою відповідає вимогам МОН України. 

Автореферат відповідає положенням та змісту дисертації.

Результати аналізу дисертаційного дослідження О. С. Старенького дають 

підстави для висновку, що мета та задачі дослідження сформульовані чітко та 

послідовно, що дозволило авторові достатньо повно та всебічно розкрити основний 

зміст теми та висвітлити найбільш актуальні її проблеми й зробити наукові 

висновки, що мають теоретичне й практичне значення. я

Дискусійні положений та зауважений до дисертації. Позитивно оцінюючи

дисертацію О. С. Старенького в цілому та вказуючи на її високий загальний

науковий та практичний рівень, разом з тим слід зазначити, що автору у цій роботі,

на наш погляд, не вдалося уникнути й певних дискусійних питань. Тому вважаємо
»

за доцільне висловити наступні зауваження і побажання:

1. На crop. 33 дне. здобувач зазначає, що суб’єктами доказування у 

досудовому розслідуванні є уповноважені особи, які в порядку, передбаченому КПК 

України, наділені обов’язками щодо здійснення доказування у досудовому 

розслідуванні або мають право на активну участь у доказування під час здійснення 

досудового розслідування, реалізуючи свої процесуальні інтереси, мотиви. 

Суб’єктами доказування у досудовому розслідуванні, на думку здобувана, є лише 

сторони кримінального провадження. Водночас аналіз норм чинного КПК України 

(ст.ст. 23, 84, 89, 94, 225 та і 11.) дають підстави для віднесення слідчого судді до
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суб’єктів доказування у досудовому розслідуванні. Слідчий суддя не повинен бути 

пасивним спостерігачем у змагальному кримінальному судочинстві. У зв'язку з цим 

позиція здобувана потребує уточнення щодо суб'єктів доказування у досудовому 

розслідуванні під час прилюдного захисту дисертації.

2. Сумнівною є позиція здобувана щодо віднесення до суб’єктів, що 

забезпечують і сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні детектива (crop. 11 автореф., 

crop. 58, 63 дис.), оскільки за діючим кримінальним процесуальним законодавством 

України, службова особа підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України є слідчий (н. 17 ч. 1 ст. З КПК 

України).

3. 11а crop. 89-90 дис., crop. 12 автореф. тдобувач пропонує посилити 

кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час 

проведення обшуку шляхом доповнення відповідним положенням ст. 236 КПК 

України. В цілому з відповідною пропозицією варто погоди тися, водночас, на думку 

офіційного опонента, вона має дещо звужений характер, оскільки на практиці 

поширеними є випадки, коли особи, в яких проводиться обшук ще не мають 

процесуального статусу підозрюваного й відповідно не можуть скористатися 

кваліфікованою юридичною допомогою адвоката, навіть за наявності договору з 

ним про надання юридичних послуг. Окрім того, слідчі, прокурори не завжди 

допускають адвокатів до участі в проведенні обшуку, адже ст. 236 КПК України не 

визначає такого суб’єкта як адвокат у кримінальному провадженні. Водночас ці 

проблемні залишилися поза увагою дисертанта. На погляд офіційного опонента,
t

пропозиції здобувана, викладені на crop. 90 дис. та crop. 12 автореф., повинні не 

лише стосуватися захисника, а й адвоката під час проведення обшуку.

4. На crop. I ll дисерт. та crop. 13 автореф. здобувач цілком обґрунтовано 

зазначає, що для забезпечення реалізації кримінальних процесуальних гарантій 

захисника як суб’єкта доказування під час проведення негласних слідчих 

(розшуковик) дій \ досудовому розслідуванні у матеріалах кримінального 

провадження мають бути наявні процесуальні рішення, на ‘підставі яких
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проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, а також клопотання про проведення 

негласних слідчих (розшуковик) дій, з яких у встановленому порядку 

уповноваженими особами зня то гриф секретності. Відповідний гриф секретності, на 

думку здобувана, повинен зніматися або після проведення відповідних НСРД, або 

перед відкриттям матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Водночас, 

ані в тексті дисертації, ані автореферату здобувачем не наводиться жодних 

пропозицій щодо врегулювання цього питання на законодавчому рівні. Відповідні 

пропозиції, виходячи з наших вітчизняних реалій, повинні бути більш докладно 

врегульовані у гл. 21 КГ1К України та Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшуковик) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні.

5. 11а стор. 160-168 дис., стор. 14 автореф. здобувачем з метою забезпечення 

ефективних механізмів реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника 

під час отримання доказів у досудовому розслідуванні пропонується з урахуванням 

досвіду США, Казахстану, Російської Федерації, Киргизької Республіки та інших 

країн, запровадити інститут приватної детективної (розшукової) діяльності, ,в 

рамках якого захисник для отримання доказів під час здійснення досудового 

розслідування матиме право укладати договір з приватним детективом. З огляду на 

зазначене, на думку офіційного опонента, серед суб’єктів, що забезпечують та 

сприяють реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта 

доказування у досудовому розслідуванні також необхідно також виділяти 

приватного детектива.

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

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення. Зміст
дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій спеціальності, робота
пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, завершеною роботою.

*

Дослідження виконано {розумілою, юридично і літературно грамотною мовою.
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Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає встановленим МОН 
України вимогам.

Роботу характеризує належна методологічна і загально-теоретична культура, 
яка підтверджує наукову новизну сформульованих в дисертації теоретичних 
положень, висновків і науково-практичних рекомендацій, що виносяться на захист, 
їх достатню обгрунтованість, і достовірніс ть.

Дисертація є кваліфікованою науковою працею, що містить результати 
проведених автором власних досліджень. Дисертантом отримані нові науково 
обгрунтовані результати, які в сукупності розв’язують важливе наукове завдання

і

щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад кримінальних 
процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування у досудовому 
розслідуванні.

Вищевикладене дає підстави для остаточного висновку про те, дисертація 
Старенького Олександра Сергійовича на тему: «Кримінальні процесуальні 

гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні»,

подана на здобу ття наукового сіупеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 
12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 
розшукова діяльність, відповідає вимогам плі. 9, 11 і 12 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567, зі змінами і доповненнями від 19 серпня 2015 р., а її’ автор -  
Старенький Олександр Сергійович заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 
криміналістика; судова експері иза; оперити впо-розшукова діяльність.

Офіційний опонент:
професор кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ, __
доктор юридичних наук, професор
Заслужений юрист України О. Ю. Татаров
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