
До спеціалізованої вченої ради
Д  26.001.05 у  Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В ІД Г  У к
офіційного опонента доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітника Сергєєвої Д. Б. на дисертацію Щадила Анатолія 
Анатолійовича «Правові та організаційні засади діяльності оперативних 
підрозділів у кримінальному судочинстві України», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність

Постійний ріст рівня злочинності становить безпосередню загрозу демократії, 

реалізації принципу верховенства права, додержанню прав і свобод людини, 

національній безпеці, економічному та соціальному розвитку держави.

На тлі серйозних соціально - політичних перетворень в державі, зокрема й 

запровадженню нових форм та методів протидії злочинності актуальність обраної 

теми дослідження не викликає заперечень. Сучасні перспективи протидії 

злочинності неможливі без здійснення ефективної взаємодії правоохоронних 

органів та консолідації зусиль для забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження, визначених ст. 2 КПК України.

КПК України створено об'єктивні передумови здійснення взаємодії та 

ефективного використання сил і засобів оперативних підрозділів з органами 

досудового розслідування, прокурором. Запровадження законодавцем інституту 

негласних слідчих (розшукових) дій зумовлює необхідність використання 

можливостей оперативних підрозділів у їх проведенні, адже ефективна взаємодія 

слідчого, прокурора з оперативними підрозділами відіграє важливу роль у 

виявленні та документуванні найбільш небезпечних кримінальних 

правопорушень у різних сферах життєдіяльності. Належна реакція 

правоохоронних органів на злочинні прояви не обмежується розслідуванням

вчиненого кримінального правопорушення, а по т|яти€--в-—з дійснщ ш^ ^ оді в
І В і д І  
1 Відділ діловодства та архіву і 
І Київського національного університету І

імені Тараса Шевченка
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викриття організації та планування вчинення тяжких та особливо тяжких 

злочинів. З огляду на це, здійснення захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного 

та неупередженого розслідування і судового розгляду неможливе без 

функціонування оперативних підрозділів.

Як слушно зазначає автор на стор. 4-5 дисертації, діяльність оперативних 

підрозділів у кримінальному судочинстві України безпосередньо пов'язана з 

певними правовідносинами, закріпленими КПК України, законодавством про 

оперативно-розшукову діяльність, відомчими нормативно-правовими актами, 

оскільки оперативні підрозділи, передбачені ст. 41 КПК України, є суб'єктами 

кримінального процесу і ефективність їх взаємодії зі слідчим є запорукою 

успішного розслідування, адже забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування тільки процесуальними методами без залучення 

оперативних підрозділів є неможливим. Беззаперечним є необхідність 

використання цих органів для викриття злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг, проти основ національної безпеки тощо.

Необхідність перегляду усталених засобів виявлення і протидії цим 

суспільно небезпечним проявам зумовлена зростанням рівня злочинності. Автор 

зазначає, що впродовж останніх років спостерігається погіршення стану розкриття 

злочинів та розслідування кримінальних проваджень. Так, у 2013 році з 563 560 

облікованих кримінальних правопорушень у 40% (223 561) особам оголошено про 

підозру, до суду направлено кримінальних проваджень у 36,5 % (205 751) випадків, у 

2014 році зареєстровано 529 139, підозру оголошено у 37,7 % (199 263) випадків, 

32,8 % (173 311) кримінальних проваджень направлено до суду, в 2015 році 

органами досудового розслідування обліковано 565 182 кримінальних 

правопорушення, однак підозру оголошено лише у 33,3% (188 099) зазначених 

проваджень, що на 7 % менше, ніж у 2013 році та на 4 % у порівнянні з 2014 році 

при надзвичайно високому показнику проведення негласних (слідчих) розшукових
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дій у 2015 році (у 36,4 % від кількості зареєстрованих тяжких та особливо тяжких 

злочинів).

З огляду на ці обставини, обґрунтованим видається висновок про те, що 

питання розробки правових та організаційних засад взаємодії оперативних 

підрозділів зі слідчим, прокурором, розкриття змісту та форм взаємодії при 

проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій за 

дорученням слідчого, а також вдосконалення прокурорського нагляду та 

відомчого контролю за діяльністю оперативних підрозділів на сучасному етапі 

функціонування державних органів є надзвичайно актуальним та своєчасним.

Необхідність переосмислення існуючих повноважень співробітників 

оперативних підрозділів у аспекті їх відповідності потребам кримінального 

судочинства та вироблення напрямів удосконалення їх діяльності актуалізують 

питання дослідження правових та організаційних засад діяльності оперативних 

підрозділів у кримінальному судочинстві України.

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення матеріалу 

та засвідчує системний характер наукового дослідження. 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.

Дисертація спрямована на реалізацію Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 

рр., реалізацію Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється», узгоджується з положеннями Концепції реалізації державної 

політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, виконана відповідно до 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011-2015 роки, ухвалених Національною академією 

правових наук України 2010 року, планів науково-дослідних робіт 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за * науковою 

темою «Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально-
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процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії 

злочинності в Україні органами внутрішніх справ» (номер державної реєстрації 

0112Ш03551).

Об’єкт і предмет дослідження визначені вірно і окреслюють проблемні 

питання правових та організаційних засад діяльності оперативних підрозділів у 

кримінальному судочинстві України.

Використані дисертантом методи дослідження дали можливість 

сформулювати положення, висновки і рекомендації, характеризуються новизною.

Здобувачем достатньо повно сформульовано мету дослідження, якою є 

розроблення правових та організаційних засад діяльності оперативних підрозділів 

у кримінальному судочинстві України, а також формування пропозицій 

спрямованих на удосконалення кримінального процесуального законодавства 

України.

Достатньо вагомою, на наш погляд, є емпірична база дослідження, яку 

становлять результати вивчення 240 матеріалів, що перебували у провадженні 

слідчих органів внутрішніх справ України впродовж 2012-2015 рр., з питань 

виконання доручень і здійснення взаємодії слідчого та оперативних підрозділів; 

зведені дані анкетування (153 слідчих та 123 оперативних працівників ОВС) з усіх 

регіонів України; аналітичні матеріали Міністерства внутрішніх справ України, 

Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації України за 

2012-2015 рр.

Дисертант опрацював значну кількість наукових джерел та нормативно- 

правових актів. Обґрунтованість власних наукових результатів підтверджується 

матеріалами практики, аналізу матеріалів досудового розслідування та судового 

розгляду кримінальних справ, опитування слідчих.

Прикладний характер дослідження дозволив авторові сформулювати 

пропозиції щодо удосконалення положень законодавства та практики взаємодії 

слідчого, прокурора з оперативними підрозділами.

Наукова новизна в полягає в тому, що дисертація є першим в Україні після 

прийняття КПК України комплексним дослідженням проблем правових та
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організаційних засад діяльності оперативних підрозділів у кримінальному 

судочинстві України, в якому на основі положень теорії кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності, узагальнення слідчої та оперативно-розшукової 

практики запропоновано напрями удосконалення діяльності оперативних 

підрозділів у аспекті взаємодії зі слідчими, прокурором, удосконалення 

механізмів прокурорського нагляду та відомчого контролю за їх діяльністю, а 

також з урахуванням зарубіжного досвіду регламентації діяльності оперативних 

підрозділів. Автором сформульовано та обґрунтовано низку положень, висновків і 

пропозицій, що характеризуються науковою новизною та мають значення для 

науки кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, а також 

діяльності оперативних підрозділів.

Заслуговує уваги надане автором поняття діяльності оперативних 

підрозділів у кримінальному судочинстві як здійснення співробітниками 

оперативних підрозділів оперативно-розшукових заходів у порядку, визначеному 

Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», або за вказівкою 

слідчого чи прокурора до моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, а також процесуальних дій та оперативно-розшукових 

заходів на підставі доручення слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування. На перший погляд видається незрозумілим, на підставі яких 

аргументів автор доходить висновку про можливість здійснення співробітниками 

оперативних підрозділів оперативно-розшукових заходів за вказівкою слідчого чи 

прокурора до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР, оскільки відомо, що діяльність оперативних підрозділів за новим КПК 

України обмежується дорученням слідчого, прокурора. Проте, ознайомлення зі 

змістом дисертації свідчить про те, що автором наведено достатньо аргументів на 

користь цієї позиції ( стор. 68).

Автор на стор. 67 зазначає, що факт внесення відомостей до ЄРДР не 

виключає право оперативних підрозділів на здійснення ОРД (за виключенням 

обмежень, передбачених ч. 2 і 3 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»). Адже реалізація такого права в межах конкретного кримінального
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провадження залежить від керівника відповідного оперативного підрозділу або 

його заступника, який приймає рішення про проведення ОРЗ, що не потребують 

дозволу слідчого судді або рішення прокурора (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність».

Заслуговує уваги також позиція автора про те, що досудове розслідування 

починається з моменту отримання повідомлення про кримінальне 

правопорушення, а не з моменту внесення відомостей до ЄРДР, адже в процесі 

реагування на заяви та повідомлення виникає необхідність використання усіх 

засобів реагування на вчинений злочин. Додатковим аргументом слугує 

можливість здійснення до моменту реєстрації кримінального провадження ряду 

процесуальних дій (ст.ст. 207, 208 (на підставі ч. 1 ст. 148), 214, 223, 236 КПК 

України).

Цікавою видається пропозиція автора щодо доцільності нормативного 

закріплення повноважень керівника оперативного підрозділу про повернення 

слідчому, прокурору для усунення недоліків доручення про проведення слідчих 

(розшукових) дій та НСРД у разі вітсутності у ньому найменування 

кримінального провадження та його реєстраційного номеру; короткого викладу 

фактичних обставин кримінального правопорушення; конкретного переліку 

слідчих (розшукових) дій чи НСРД, які потрібно виконати; інших відомостей, що 

необхідні для виконання цих дій та строку виконання доручення (стор.10). В 

обґрунтування своєї позиції автор наводить практичні приклади неналежного 

оформлення доручення слідчого, прокурора, що зумовлює неможливість їх 

виконання з об'єктивних причин, а саме: надання неконкретизованих доручень 

оперативному підрозділу та без встановленого строку їх виконання, без 

зазначення найменування кримінального провадження та його реєстраційного 

номера, короткого викладу фактичних обставин кримінального правопорушення; 

конкретного переліку слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих 

(розшукових) дій, які потрібно виконати; інших відомостей, які необхідні для 

виконання цих дій (стор. 157).
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В той же час дисертант зазначає, що доручення, яке не відповідає вказаним 

вимогам, навряд чи зможе бути виконане якісно та ефективно. Саме керівник 

оперативного підрозділу повинен забезпечити надходження до підлеглих 

працівників лише доручень, які відповідають встановленим вимогам. У разі ж 

коли доручення не відповідає вимогам, або за наявності інших об’єктивних 

підстав, що унеможливлюють виконання доручення відповідним оперативним 

підрозділом, керівник оперативного підрозділу повинен мати право повернути 

доручення слідчому для усунення недоліків, (стор.157).

Як вихід з цієї ситуації, автором запропоновано визначити в КПК України 

вимоги до такого процесуального документу як «доручення» оперативним 

підрозділам та передбачити право керівника оперативного підрозділу 

уповноважений повернути його слідчому, прокурору для усунення недоліків у 

чітко визначених випадках (стор.158).

Крім цього, пропонує за наявності об’єктивних підстав, що 

унеможливлюють виконання доручення відповідним оперативним підрозділом, 

керівник оперативного підрозділу повинен мати право передоручати виконання 

доручення іншим оперативним підрозділам. В обґрунтування позиції здобувач 

наводить приклад, що має місце у зв’язку з створенням на підставі рішень КМУ 

(постанов від 13.10.2015 № 830 та №831, від 28.10.2015 № 886 та №887)

оперативних підрозділів Національної поліції. Ці підрозділи мають статус 

міжрегіональних територіальних органів (Департаменту захисту економіки, 

Департаменту протидії наркозлочинності, Департаменту кіберполіції, 

Департаменту внутрішньої безпеки) фактично не враховано положення Закону 

України «Про національну поліцію», якими створення жодних міжрегіональних 

територіальних підрозділів не передбачено. Як наслідок, уся процесуальна 

діяльність вказаних підрозділів залишилась у «правовому вакуумі». Водночас, 

докази отримані під час виконання доручень працівниками вказаних підрозділів 

навряд чи можуть бути визнати допустимими (стор.158).

З цього приводу слушними є пропозиції, висловлені автором на стор. 136 

про те, що залежно від виду злочину, розслідування якого здійснюється, статусу

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/


8

особи, щодо якої проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, інших чинників, 

слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування 

відповідного рівня, вправі доручати їх проведення керівнику іншого 

правоохоронного органу, у тому числі того, під юрисдикцією якого не 

знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, з обґрунтуванням 

такої необхідності.

Крім цього, автором цілком справедливо визначено, що особливістю 

взаємодії слідчих -  службових осіб підрозділу детективів та підрозділу 

внутрішнього контролю НАБУ, з підрозділом детективів і підрозділом 

внутрішнього контролю НАБУ як оперативними підрозділами є наявність в обох 

суб’єктів взаємодії як повноважень здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. З, ч. 1 ст. 41 КПК України), так і 

проводити оперативно-розшукову діяльність (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»). У відносинах щодо виконання одним 

детективом доручення іншого детектива НАБУ про проведення слідчих 

(розшукових) дій чи НСРД, вони можуть перебувати у прямій службовій 

залежності (наприклад, детективи одного і того ж підрозділу детективів НАБУ), а 

також виконувати спільні завдання та одні й ті ж функції (стор.10)

Водночас, пропозиція дисертанта про необхідність запровадження порядку, 

за яким протоколи про проведення НСРД з додатками необхідно передавати не 

прокурору, а слідчому впродовж 24 годин з моменту завершення проведення 

НСРД, та за яким слідчий як службова особа, яка уповноважена здійснювати 

досудове розслідування та найбільш повно володіє усіма обставинами 

кримінального провадження, вправі оцінювати результати проведення НСРД та 

визначати їх подальше спрямування потребує додаткової аргументації (підрозділ 

2.1). Зі змісту дисертації не вбачається достатньої аргументації цього положення, 

адже й за чинною редакцією норми слідчий має змогу використовувати 

результати проведених НСРД у досудовому розслідуванні до моменту їх передачі 

прокуророві для визначення подальшого їх спрямування.
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На стор. 129-131 автором аргументовано положення про взаємодію 

слідчих та оперативних підрозділів у складі СОГ на місці події в ході реагування 

на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, шляхом наділення 

слідчого правом надавати оперативним підрозділам доручення (в т.ч. в 

електронній формі через мережу Інтернет з використання планшета та 

портативного \Уі-Рі роутера) на проведення оперативно-розшукових заходів, а 

також надання доручень в електронній формі оперативним підрозділам. 

Безперечно, зазначена пропозиція є актуальною з урахуванням необхідності 

оперативного реагування на злочинні прояви, однак реалізувати її без закріплення 

за слідчим, який виїжджає на місце події в складі СОГ, планшета з постійним 

доступом до мережі Інтернет практично неможливо. Таким чином, це проблема 

більше матеріально-технічного забезпечення слідчих, ані ж правова.

Слід визнати, що пропозиція автора про необхідність оприлюднення 

звітності органів державної влади, які здійснюють та санкціонують проведення 

НСРД, шляхом створення реєстру негласних слідчих (розшукових) дій як однієї з 

гарантій забезпечення захисту прав громадян (стор.11) є прогресивною та на часі. 

Адже, суспільство, з одного боку, повинно бути поставлене до відома про 

здійснення відповідними органами обмеження прав та свобод громадян для 

оцінки їх діяльності в протидії злочинності, а з іншого, це сприятиме зменшенню 

випадків безпідставного обмеження прав і свобод людини, оскільки 

громадськість матиме змогу проаналізувати статистичні дані зареєстрованих 

кримінальних проваджень, фактів обмеження конституційних прав громадян в 

порядку проведення НСРД та кількості направлених до суду кримінальних 

проваджень.

Здійснена автором періодизація історико-правових передумов 

становлення та розвитку інституту оперативних підрозділів у кримінальному 

судочинстві, шляхом виділення окремих передумов, характерних кожному з п’яти 

історичних етапів (першому -  зародження держави та права на теренах України 

(середина І тис. до н.е. -  середина І тис. н.е.); другому -  княжому, козацькому та 

царському (IX ст. -  кн. XVII ст.); третьому -  імперському, Центральної ради та
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гетьманату (поч. XVIII ст. -  поч. XX ст.); четвертому -  радянської України (з 1917 

р. до 1991 р.); п’ятому -  незалежної України (з 1992 р. до 20 листопада 2012 р.), не 

дивлячись на загальну позитивну оцінку проведеного історико-правового 

екскурсу, викликає деякі зауваження. Автором виділено п'ять історичних етапів, 

останнім з яких є період незалежної України (з 1992 р. до 20 листопада 2012 р.) 

(стор. 56-58). Незрозумілою є позиція автора щодо передумов становлення 

інституту оперативних підрозділів після 20 листопада 2012 року, адже, 

безперечно такі існують і в межах цього дослідження доцільно було б їх 

розглянути.

Окремо необхідно наголосити на пропозиції автора щодо надання права 

оперативним підрозділам проводити процесуальні дії у кримінальному провадженні. 

Як слушно зазначає автор, потреба наділення оперативних підрозділів під час 

виконання ними доручення слідчого, прокурора повноваженнями самостійно 

вчиняти окремі процесуальні дії, у проведенні яких є необхідність (наприклад, 

здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, допит свідків за 

умови їх встановлення при проведенні процесуальних дій), а також звертатись до 

слідчого, прокурора з ініціативою про проведення НСРД є необхідним з метою 

забезпечення ініціативності оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні, 

подолання формального виконання доручень), зміни фактичного змісту 

правовідносин між слідчими, прокурорами та оперативними підрозділами з 

одностороннього імперативного на двосторонній імперативно-диспозитивний 

(стор. 121). До такого висновку автор приходить на підставі аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень, в яких слідчими було надано доручення на проведення 

тимчасового доступу до речей та документів та інших процесуальних дій.

Крім цього, на стор. 137 автором запропоновано передбачити право 

оперативних підрозділів надавати слідчому, прокурору пропозиції щодо проведення 

конкретних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. На наш 

погляд , така пропозиція є слушною з огляду на те, що, діяльність оперативних 

підрозділів не обмежується проведенням НСРД за дорученням слідчого, а й полягає 

в ініціюванні проведення тих чи інших НСРД в кожній конкретній ситуації на
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підставі отриманої оперативної інформації, звертаючись до слідчого з відповідним 

рапортом («ініціативним»). За таких умов, в ході проведення НСРД за ініціативою 

оперативного підрозділу, слідчий отримує важливі для досудового розслідування 

докази. В більшості випадків, ініціатива про проведення НСРД від оперативних 

працівників висловлюється під час здійснення організаційних заходів при 

розслідуванні кримінального провадження (складення плану розслідування, аналіз 

наявних доказів, інформації , отриманої в ході проведення слідчих (розшукових) дій 

та НСРД, при огляді місця події, тощо).

На стор. 135-136 з метою підвищення ефективності здійснення досудового 

розслідування, автором на основі аналізу практики проведення НСРД 

запропоновано алгоритм їх проведення, що включає в себе наступні організаційні 

етапи:

- складання слідчим у двох примірниках доручення в порядку ст. 40 КПК 

України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (п. 3.4.1. Інструкції 

про НСРД) та надання його разом з ухвалою слідчого судді оперативним 

підрозділам, які уповноваженні на проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій (п. 3.3. Інструкції).

- надання доручення слідчого разом з ухвалою слідчого судді про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії та зареєстрованим в режимно- 

секретній частині матеріальним носієм секретної інформації (далі -  МНСІ) до 

оперативно-технічних підрозділів (ухвала слідчого судді та МНСІ у подальшому 

повертаються підрозділу-ініціатору);

- з урахуванням установленого в ухвалі слідчого судді строку безпосереднє 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділом-ініціатором у 

взаємодії з підрозділом, який залучений (за завданням);

- складання уповноваженим оперативним працівником протоколу за 

результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 252 КПК 

України, п. 4.1., 4.6. Інструкції) (стор. 136).

Заслуговує на підтримку думка, що контроль за діяльністю, оперативних 

підрозділів здійснюється їх керівником й характеризується наявністю
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непроцесуальних відносин, які мають суто організаційний характер, заснований на 

нормах відомчих наказів, інструкцій і настанов, актів внутрішнього розпорядку, 

вимоги яких опосередковано впливають і на кримінальну процесуальну діяльність 

уповноважених суб‘єктів (с. 11).

Водночас, на стор. 165 дисертаційного дослідження автор зазначає, що 

функції прокурора у кримінальному судочинстві повинні обмежуватися виключно 

координацією діяльності правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії злочинності шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих 

робочих груп, проведення узгоджених заходів і здійснення аналітичної діяльності, 

а також вжиттям заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку 

їх допущення. При цьому, пропонує визначити за прокурором право виключно 

нагляду за законністю проведення досудового розслідування та оперативно- 

розшуковою діяльністю. Загалом погоджуючись з вказаною пропозицією, 

зазгначу, що це питання потребує більш ґрунтовних досліджень для того, щоб 

прийняти виважену позицію з цього приводу. Аргументація в обсязі декількох 

абзаців не можна вважати такою, що відбиває системні аспекти проблеми. Тому, 

вважаємо, що такий висновок автора не є аргументованим та не базується на 

комплексному дослідженні саме проблем процесуального керівництва 

розслідуванням.

Повнота викладення основних результатів дисертації в опублікованих 

наукових працях.

Результати дослідження повною мірою відображені в наукових фахових 

виданнях автора. Виступи з доповідями основних положень дисертації на 

міжнародних науково-практичних та наукових конференціях, відображення 

результатів і основних положень дисертації у 8 наукових публікаціях, 5 з яких у 

фахових виданнях, зокрема й зарубіжному, свідчать про достатній рівень 

апробації роботи.

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 

діяльності органів досудового розслідування.
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Практична значимість роботи полягає у тому, шо рекомендації та 

пропозиції, сформульовані автором дослідження, безпосередньо спрямовані на 

вдосконалення діяльності органів досудового розслідування. Результати 

дослідження впроваджено у практичну діяльність слідчих підрозділів МВС 

України, використано у навчально-методичній роботі, а також у законотворчій 

діяльності (при внесенні змін і доповнень до чинного кримінально- 

процесуального законодавства), що підтверджується відповідними актами 

впровадження.

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 погляд офіційного опонента, формулюючи мету 

дослідження, більш коректно було б зазначити не про розробку правових та 

організаційних засад діяльності оперативних підрозділів у кримінальному 

судочинстві України, а про їх удосконалення.

2. Оскільки правовідносини більшістю фахівців розуміються як 

врегульовані нормами права суспільні зв'язки між суб'єктами права, які є носіями 

суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, що забезпечуються державою, а 

організаційні засади дяльності оперативних підрозділів не є предметом правового 

регулювання, то предмет дослідження, який включає не лише правові, але й 

організаційні засади визначений ширшим, за його об’єкт.

3. У підрозділі 2.2 «Виконання доручення слідчого як форми діяльності 

оперативних підрозділів у  досудовому розслідуванні» обґрунтовано необхідність 

наділення оперативних підрозділів під час виконання ними доручення слідчого, 

прокурора повноваженнями самостійно вчиняти окремі процесуальні дії, у 

проведенні яких є необхідність (наприклад, здійснення заходів забезпечення 

кримінального провадження, допит свідків за умови їх встановлення при 

проведенні процесуальних дій), а також звертатись до слідчого, прокурора з 

ініціативою про проведення НСРД з метою забезпечення ініціативності
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оперативних підрозділів на досудовому розслідуванні, подолання формального 

виконання доручень. Ці та інші пропозиції щодо розширення кола повноважень 

оперативного працівника у кримінальному провадженні дисертант обгрунтовує 

даними опитування респондентів, але при цьому не зазначає, яких саме. Разом з 

тим, слушним було б виокремити результати опитування з цього приводу 

оперативних працівників, слідчих, а також опитати з цього приводу прокурорів -  

процесуальних керівників, суддів та адвокатів.

4. Дисертант доводить, що повноваження прокурора щодо процесуального 

керівництва виходять за межі прокурорського нагляду та пропонує обмежити 

функції прокурора у кримінальному судочинстві координацією діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності шляхом проведення спільних 

нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів і 

здійснення аналітичної діяльності, а також вжиттям заходів щодо усунення 

порушень вимог законодавства у випадку їх допущення. Така точка зору на 

співвідношення прокурорського нагляду на процесуального керівництва вачається 

офіційному опоненту дискусійною та такою, що суперечить положенням 

Основного закону України та кримінального процесуального законодавства 

України. Більш того, дослідження функціональної спрямованості діяльності 

прокуратури України, з відповідними пропозиціями щодо обмеження цих функцій 

виходять за межі предмета дослідження, заявленого автором.

5. На погляд офіційного опонента, дисертанту слід було більш виважено 

підійти до архітектоніки розділу 2 дисертації, оскільки виходячи з його назви 

“Форми діяльності оперативних підрозділів у досудовому провадженні”, а також 

назв та змісту підрозділів можна зробити хибний висновок про те, що автор 

визначає “особливості взаємодії слідчого, прокурора та оперативних підрозділів у 

досудовому провадженні” (підр. 2.1) як одну з форм діяльності оперативних 

підрозділів, а виходячи з системного аналізу назв та змісту підрозділів 2.2. та 2.3. -  

хибний висновок про те, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

оперативними підрозділами здійснюється не за дорученням слідчого, а в певному 

іншому порядку. Дискусійною також є побудова 3 розділу дисертації, оскільки
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маючи назву “Удосконалення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному 

судочинстві, у підрозділі 3.1. автор досліджує та вносить пропозиції щодо 

удосконалення механізмів прокурорського нагляду та відомчого контролю за цією 

діяльністю. Потребує уточнення також назва підрозділу 3.2. дисертації, оскільки у 

цій частині роботи здійснюється аналіз лише правової регламентації діяльності 

оперативних підрозділів, що функціонують у зарубіжних країнах.

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, написана науковим стилем. Наукові положення, висновки 

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

сприйняття.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що

дисертація Щадило Анатолія Анатолійовича «Правові та організаційні засади

діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України» є

самостійно підготовленою завершеною науковою працею, в якій отримано нові

обґрунтовані, достовірні результати. Дана робота відповідає вимогам МОН

України до кандидатських дисертацій, п.п. 9, 11, 12 «Порядку присудження

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від

24 липня 2013 року № 567, а її автор заслуговує присудження йому наукового

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за

результатами прилюдного захисту.

Офіційний опонент: 
доцент кафедри правосуддя 
юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник

_ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка
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