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

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію КУЗЬМЕНКА ОЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА «Початковий етап розслідування масових заворушень» 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова

Реалії сьогодення свідчать про суттєве зростання кількості масових 

заворушень (ст. 294 КК України) учинених в Україні протягом останніх років. 

Ці негативні тенденції зумовлені різноманітними соціально-економічними, 

політичними та іншими чинниками, які найбільш чітко проявилися у подіях, 

що відбувалися в нашій країні на при кінці 2013 та початку 2014 років. 

Аналізовані кримінальні правопорушення мають значний суспільний резонанс, 

підвищену небезпечність, оскільки вчиняються з використанням вогнепальної 

зброї і вибухових пристроїв, супроводжуються людськими жертвами і значними 

матеріальними збитками. Більше того, спостерігається суттєва диспропорція 

між кількістю виявлених та зареєстрованих фактів масових заворушень і 

винесених судами обвинувальних вироків щодо їх організаторів та учасників. 

Серед причин такого стану речей передусім (окрім суто політичних) слід 

назвати недосконалість чинного кримінального процесуального законодавства, 

що істотно ускладнює формування доказової бази з доведення вини 

конкретних осіб, низький рівень професійної підготовки співробітників органів 

досудового розслідування, недостатню кількість сучасних науково- 

обґрунтованих криміналістичних рекомендацій з розслідування та 

попередження цієї категорії кримінальних правопорушень. Зазначене зумовлює 

необхідність не тільки консолідації зусиль державних та правоохоронних 

органів для ефективної протидії ^ ^ ттитітті». о подальшого наукового

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

ВІдДІл діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тарас» Ш а н а ш
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вдосконалення організаційно-методичних основ розслідування масових 

заворушень, криміналістичного забезпечення органів досудового 

розслідування та суду передовими розробками, які в змозі підняти їх діяльність 

на новий більш високий рівень. В цьому плані дисертаційне дослідження 

Кузьменка О.П. є актуальним і своєчасним, таким, що спрямоване на 

оптимізацію розслідування масових заворушень за рахунок удосконалення 

існуючих криміналістичних рекомендацій.

Рецензоване дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію 

положень Указів Президента України «Про концепцію реформування 

кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 р. № 311/2008, «Про 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 276/2015 та виконане 

відповідно до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на періоди 2010-2014 рр. (наказ МВС 

України від 29 липня 2010 р. № 347) та 2015-2019р р. (наказ МВС України від 

16 березня 2015 р. № 275), плану заходів Міністерства внутрішніх справ 

України, спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального кодексу 

України (наказ МВС України від 08 серпня 2012 р.); планів науково-дослідних 

робіт та дослідно-конструкторських робіт Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2013-2016 рр. Тему дисертації 

затверджено рішенням вченої ради Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 28 вересня 2012 р. (протокол № 3).

Робота виконана українською мовою, її загальний обсяг становить 225 

сторінок (основний текст 168 сторінок), складається із вступу, трьох розділів, 

які включають сім підрозділів та три пункти, висновків, списку використаних 

літературних джерел (201 найменування на 20 сторінках), 3 додатків на 37 

сторінках.

Автореферат підготовлено відповідно до діючих вимог. Його зміст 

ідентичний основним положенням дисертації. Зауважень до технічного
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оформлення дисертації та автореферату немає, вони відповідають 

встановленим до такого робіт правилам.

Основні положення дисертації викладено у 16 наукових публікаціях, у 

тому числі 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях з 

юридичних наук, перелік яких затверджених МОН України, 2 у наукових 

фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Іпбех 

Соретісш Іпіетаїіопаї та 8сіепІііїс ІпсІехіп§ 8егуісез (818) та у 9 тезах 

доповідей і повідомлень на науково-практичних і науково-теоретичних 

конференціях та круглих столах.

Теоретичні та практичні висновки, рекомендації та пропозиції 

доповідалися на 9 науково-теоретичних і науково-практичних конференціях та 

круглих столах. Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в 

навчальному процесі при викладанні курсу «Криміналістика» та спеціального 

курсу «Особливості розслідування окремих видів злочинів» (акти 

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

від 13 січня 2017 р., Національної академії внутрішніх справ від 16 січня 2016 

р.), а також в практичній діяльності співробітників правоохоронних органів 

(акти впровадження ГСУ Національної поліції України від ЗО серпня 2016 р., 

Київської місцевої прокуратури № 10 від 16 листопада 2016 р.).

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

дослідження забезпечена вірним методологічним підходом і методами 

дослідження. Зокрема в ньому використані філософські принципи та головні 

категорії теорії пізнання соціальних процесів і явищ, а також сучасні 

загальнонаукові та окремонаукові методи дослідження (формально-логічний, 

системно-структурний, функціональний, соціологічний, статистичний).

Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційної статистики (звіти 

та узагальнення Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Державної судової адміністрації України) за 2012-2016 роки, 

узагальнення 75 кримінальних проваджень про масові заворушення, 80 ухвал
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слідчих суддів, винесених з цієї категорії проваджень, дані анкетування та 

опитування працівників органів досудового розслідування та оперативних 

працівників СБ та МВС України (230 осіб), прокурорів, які здійснюють 

процесуальне керівництво (60 осіб), слідчих суддів (25 осіб) у всіх областях 

України.

Ознайомлення з метою і завданнями дисертаційного дослідження, його 

методологічною та емпіричною базою, використаним нормативним і науковим 

апаратом, рівнем апробації результатів дослідження, дозволяють зробити 

висновок щодо належного теоретичного і практичного рівнів опрацювання 

автором обраної проблеми, що відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій.

Аналіз змісту дисертації надає підстави стверджувати, що Кузьменко

О.П. успішно впорався з поставленими завданнями. У роботі запропоноване 

авторське визначення поняття криміналістичної характеристики масових 

заворушень, розкрито зміст її структурних елементів, виокремлено типові 

слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень, 

з’ясовано тактико-організаційні особливості першочергових слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, що проводяться на початковому 

етапі розслідування цих кримінальних правопорушень, надано визначення 

понять тактичного завдання і тактичної операції, розкрито їх сутнісні ознаки та 

взаємозв’язок, визначені типові тактичні завдання та тактичні операції 

початкового етапу розслідування масових заворушень, сформулювані 

пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії слідчого та прокурора, 

який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням цієї 

категорії кримінальних проваджень.

Рецензоване дисертаційне дослідження вирізняється певною науковою 

новизною, оскільки воно є першим у вітчизняній криміналістичній доктрині 

монографічним дослідженням методичних основ розслідування масових
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заворушень, яке здійснено після прийняття кримінального процесуального 

кодексу 2012 року.

Ключовою проблемою, що визначає наукову новизну та практичну 

значущість дисертаційного дослідження, є комплексне, з урахуванням 

положень загальної теорії криміналістики та результатів узагальнення слідчої 

практики розроблення сучасних концептуальних підходів до формування 

системи методичних рекомендацій з організації початкового етапу 

розслідування масових заворушень. При цьому слід погодитися із дисертантом 

стосовно того, що найбільш поширеними чинниками, що провокують масові 

заворушення в Україні є соціально-економічна та політична ситуація в країні, 

активізація діяльності екстремістських, радикально налаштованих організацій 

та осіб, яка супроводжувалася провокуванням конфліктних ситуацій, 

закликами до порушення територіальної цілісності України, захопленням 

адміністративних будівель державних і місцевих органів влади тощо.

Дисертант правий, коли зазначає, що масові заворушення відбуваються 

головним чином під час проведення заходів політичного, соціально- 

економічного, релігійного, спортивного, культурно-розважального характеру 

(мітинги, походи, демонстрації, святкування свят або річниць певних подій 

тощо). В окремих випадках провокуючим масові заворушення чинником є 

досудове розслідування або судовий розгляд резонансних на певній території 

або для певної групи населення кримінальних проваджень.

Достатньо інформативними слід визнати відомості щодо способів 

організації масових заворушень, до яких автор відносить такі: підшукання 

людей для участі у масових заворушеннях; оплата їх участі у масових 

заворушеннях; здійснення заходів із транспортування цих осіб із різних регіонів 

(областей, районів) держави до місця, де заплановано масові заворушення 

(підшукання або надання автотранспорту, його оренда, оплата транспортних 

послуг тощо); розробка планів із підбурювання натовпу; розподіл ролей між 

окремими активними учасниками масових заворушень; виступи на мітингах;
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оголошення різноманітних звернень з метою зібрати натовп для вчинення 

масових заворушень, у тому числі заклики; поширення інформації, що 

перекручує дії представників влади, підбурювання натовпу, що зібрався для 

проведення мітингу або інших мирних акцій, до насильства, погромів, підпалів, 

захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян, знищення 

майна, збройного опору представникам влади тощо.

Певним науковим набуттям дисертанта можна визнати виокремлення 

типових тактичних завдань початкового етапу розслідування масових 

заворушень, якими є: затримання активних учасників масових заворушень на 

місці вчинення злочину; встановлення організаторів масових заворушень; 

встановлення активних учасників масових заворушень, які не були затримані 

на місці вчинення злочину; встановлення обставин підготовки масових 

заворушень; встановлення способу вчинення масових заворушень;

нейтралізація організованої протидії з боку підозрюваних та інших 

зацікавлених осіб та ін.

Заслуговують на увагу розроблені дисертантом типові тактичні операції 

початкового етапу розслідування масових заворушень, а саме: «Встановлення 

активних учасників масових заворушень»; «Затримання активних учасників 

масових заворушень»; «Встановлення організаторів масових заворушень»; 

«Встановлення обставин підготовки масових заворушень»; «Встановлення 

способу вчинення масових заворушень»; «Встановлення потерпілих»; 

«Встановлення очевидців масових заворушень»; «Нейтралізація організованої 

протидії».

Корисними слід визнати й рекомендації дисертанта стосовно 

підвищення ефективності проведення слідчих оглядів, допитів потерпілих та 

свідків масових заворушень, процесуального порядку отримання біологічних 

зразків особи для експертного дослідження, якщо вона добровільно 

відмовляється їх надати з тим, щоб їх результати могли бути визнані 

допустимими і належними доказами у кримінальному провадженні. Виходячи з
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необхідності огляду не лише місця безпосереднього вчинення злочинних дій, 

вказаних у диспозиції ст. 294 КК України, але й шляхів руху учасників масових 

заворушень, а також місць розсіювання натовпу, дисертант звертає увагу на 

вжиття заходів задля забезпечення охорони місця події до прибуття слідчо- 

оперативної групи, недопущення на місце події сторонніх осіб, належної 

фіксації ходу й результатів огляду місця події, зокрема кожного об’єкта, що 

вилучається в ході його проведення, з тим, щоб у подальшому мати можливість 

максимально об’єктивно відтворити події, пов’язані із зупиненням 

протиправних дій натовпу, наданням оцінки щодо правомірності дій 

правоохоронних органів.

Аргументованими виглядають пропозиції щодо вдосконалення організації 

взаємодії слідчого і прокурора, який здійснює процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням масових заворушень. Зокрема, автор правий, коли 

наголошує на тому, що, з огляду на спефиціку аналізованого кримінального 

правопорушення, керівнику органу прокуратури необхідно визначати цілу 

групу прокурорів, які здійснюватимуть процесуальне керівництво у 

конкретному кримінальному провадженні і це необхідно закріпити як 

обов’язкове у Наказі Генеральної прокуратури України «Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Кузьменка О.П. 

треба зазначити, що як і кожна робота такого масштабу, вона охоплює певне 

коло дискусійних питань, які за своєю суттю лежать на стику декількох галузей 

знань, а тому не можуть залишатися поза їх критичного аналізу. До 

дискусійних питань, які на нашу думку, можуть слугувати предметом 

обговорення на публічному захисті доцільно віднести такі узагальнені 

проблеми.

1. Як убачається, дисертант припускається певної гносеологічної 

неточності, коли ототожнює такі поняття як «криміналістична методика 

розслідування злочинів» і «розслідування злочинів». Традиційно криміналі
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стична методика або окрема криміналістична методика розслідування злочинів 

розглядається як наукова абстракція, розробниками якої є вчені-криміналісти і 

яка потребує відповідної адаптації до конкретних умов розслідування. Вона 

здебільшого має вигляд інформаційно-пізнавальної моделі, до якої може 

звертатися слідчий під час конкретного акту розслідування. Це своєрідний 

орієнтир, еталон того як йому треба діяти у тій чи іншій слідчій ситуації. Щодо 

терміну «розслідування», то його розглядають як процес, процедуру, певну 

послідовність дій. З огляду на зазначене, видається спірним включення до 

структури дисертаційного дослідження такого розділу як «Криміналістична 

характеристика масових заворушень». Як би предметом дослідження 

визначалась криміналістична методика або хоча б основи криміналістичної 

методики розслідування масових заворушень, то б і заперечень щодо цього 

розділу не виникало, оскільки криміналістична характеристика є підгрунтям 

створення будь якого рівня криміналістичної методики. Стосовно терміну 

«розслідування», то, на нашу думку, доцільніше говорити не про саму 

криміналістичну характеристику, а про ті типові версії, що формуються на 

підставі аналізу кореляційних зв’язків між її елементами. Саме ці версії 

слугують основою планування досудового розслідування, визначення найбільш 

ефективних шляхів та напрямів відшукання винних осіб, збирання необхідних 

доказів.

Задля уникнення такого роду зауважень можна запропонувати таку 

робочу назву дисертаційної роботи «Криміналістична характеристика і початок 

досудового розслідування масових заворушень».

2. Ключовим, таким що визначає спрямованість заявленого предмету 

дослідження є поняття «початковий етап розслідування», до якого автор 

чомусь віднісся як до усталеного не приділивши його роз’ясненню належної 

уваги. Хоча слід зазначити, що з набуттям чинності Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року проблема періодизації досудового 

розслідування є однією з найбільш дискусійних на теперішній час в теорії
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криміналістики (див. праці В.В. Вапнарчука, А.Ф.Волобуєва, В.А.Журавля, 

Г.В.Москаленко, В.М.Шевчука, В.Ю.Шепітька та ін.) і безумовно потребує 

свого розв’язання. Тому, як видається, дисертанту необхідно було б 

зупинитися на періодизації досудового розслідування, висловити власну 

позицію з цього питання, навести відповідні аргументи з приводу 

виокремлення етапів, визначення їх меж і критеріїв розмежування.

3. Формування криміналістичної характеристики, на відміну від 

кримінологічної, має відбуватися на підставі аналізу статистичних, 

кореляційних та причинно-наслідкових зв’язків між її елементами. Саме такого 

роду аналіз надає підстави стверджувати про доцільність виокремлення того чи 

іншого елементу, визначає прагматичну спрямованість самої криміналістичної 

характеристики. З огляду на висловлене, в роботі слід було б показати зв’язок 

типових слідів із способами вчинення масових заворушень, що могло б при 

виявленні певних слідів у ході конкретного провадження слугувати підгрунтям 

для успішного моделювання ймовірного способу вчинення злочину. В цьому 

аспекті також спірним видається виокремлення такого елемента криміналі

стичної характеристики як «особа потерпілого», оскільки для цього різновиду 

злочинів відсутнім є зв’язок «жертва — злочинець», а тому наведені в роботі 

відомості стосовно потерпілих і їх класифікація здебільшого мають криміноло

гічне, а ніж криміналістичне значення. На такого роду помилку свого часу 

вказував Р.С.Бєлкін, зазначаючи, що криміналістичні характеристики 

перевантажені кримінологічними даними.

4. Розглядаючи організаційно-тактичні засоби початкового етапу 

розслідування масових заворушень дисертант від типових слідчих ситуацій 

(підрозділ 2.1.) чомусь відразу перейшов до розгляду провадження 

процесуальних дій, оминувши увагою типові версії. На нашу думку більш 

правильно було б дотримуватися відомої тріади: типові слідчі ситуації — 

типові версії — системи слідчих (розшукових) дій або тактичні операції, де 

ситуації детерміную версії, а останні — системи дій як засобів їх перевірки.

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/


10

5. Робота значно виграла, якби в ній більше було використано 

результатів емпіричного спостереження, на які у вступі до дисертації 

посилається автор. Це б належним чином прикрасило зміст роботи, а певні 

висновки зробило б більш репрезентативними та переконливими, унеможли- 

вівши тим самим зайві критичні зауваження.

Окрім того, в додатках до дисертації бажано було б розмістити анкету 

узагальнення кримінальних проваджень і підсумкову таблицю з відповідними 

результатами, передусім тими, що стосуються даних про елементи 

криміналістичної характеристики масових заворушень.

Висловлені зауваження стосуються окремих аспектів, за своїм змістом 

здебільшого носять рекомендаційний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Кузьменка Олександра Петровича 

«Початковий етап розслідування масових заворушень», яка є актуальним, 

самостійним, завершеним дослідженням, в ході здійснення якого отримані нові 

науково обґрунтовані результати, що відзначаються певним науковим рівнем і 

практичною значущістю, в сукупності розв’язує конкретне наукове завдання 

щодо формування криміналістичних методичних рекомендацій з розслідування 

масових заворушень. Дисертація відповідає вимогам пунктів 9,11 «Порядку 

присудження наукових ступенів» затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Кузьменко 

Олександр Петрович, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент 
Головний учений секретар 
Національної академії правових наук У країн, 

иодіржтор юридичних наук, професор, 
^еЙ^цсореспондент НАПрН України

засвідчую:

В.А.Журавель

іт&ак
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету
імен* Тараса Щешенка
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.05 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул.. Володимирська, 60

ВІДГУК

Офіційного опонента доктора юридичних наук, професора 

Гори Ірини Віталіївни

на дисертацію Кузьменка Олександра Петровича на тему "Початковий 
етап розслідування масових заворушень", подану на здобуття наукового 

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

розшукова діяльність

Правозахисна функція держави відноситься до однієї з найважливіших 

її функцій, що забезпечують нормальне існування громадян в обстановці 

миру, спокою, впевненості у власній захищеності й захищеності родини від 

неправомірних посягань з боку кого б то не було. Це створює умови для 

розвитку самої держави, її інститутів, виховує в свідомості громадян повагу 

до закону і породжує віру та впевненість у завтрашньому дні. Останніми 

роками в Україні стають типовими такі явища масового характеру як 

проведення мітингів, демонстрацій на підтримку або й в протидію 

здійснюваних реформ та перетворень у суспільстві, проте отримують 

розповсюдження і такі явища масового характеру, які несуть у собі загрозу 

суспільству і державі. Серед них організація масових заворушень, що 

супроводжуються насиллям, погромами, підпалами, знищення чужого майна, 

застосування вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, що є проявом 

посягання на суспільний порядок й безпеку, на порядок управління, на 

життя, здоров'я, свободу та гідність особи. Достатньо пригадати події 2 

травня 2014 р. в Одесі, коли в результаті масових заворушень за участю 

проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали

■ 1 ічіуойяльйуго університету і 
імені Тараса Шевченка
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близько 300, у подіях 31 серпня 2015 р. після прийняття в першому читанні 

змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР агресивно налаштовані 

учасники мітингу почали штурмувати ВР, в результаті загинули четверо 

бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. Статистика вчинення 

масових заворушень в Україні свідчить про збільшення їх кількості й 

водночас невисоку кількість притягнутих до відповідальності винуватців. 

Наприклад, у 2015 р. в Україні обліковано 22 кримінальних правопорушення 

вказаної категорії злочинів, з яких повідомлено особам про підозру лише у 

14; у 2016 р. обліковано 8 масових заворушень, з яких про підозру особам 

повідомлено лише у 1 кримінальному провадженні. Суспільна небезпека 

масових заворушень полягає у тому, що вони спроможні, хоча б і тимчасово, 

паралізувати діяльність органів державної влади й управління; призвести до 

масштабних порушень громадського порядку; поставити під загрозу 

громадську безпеку; потягти за собою людські жертви; спричинити суттєву 

економічну шкоду державі, суспільству або конкретним особам. Ось чому 

протидія вчиненню масових заворушень становить одне з важливих завдань 

правоохоронних органів, а забезпечення належного рівня організації й 

здійснення досудового розслідування покладено в основу діяльності їх 

слідчих підрозділів.

Недоліки у досудовому розслідувані масових заворушень певною 

мірою обумовлені тим, що в науці криміналістиці ще не сформувався 

окремий напрям криміналістичної методики розслідування таких злочинів. 

Недостатність наукових розробок сприяє появі тактичних прорахунків у 

розслідуванні, породжує помилки в практичній діяльності при висуненні й 

перевірні версій й оцінці доказів, тягне інші помилки при проведенні 

окремих слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій й прийнятті 

процесуальних рішень. Причинами прорахунків в розслідуванні даної 

категорії кримінальних проваджень є також незнання закономірностей 

виникнення й розвитку механізму масових заворушень й, відповідно, 

особливостей процесуальних і криміналістичних положень процесу
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доказування кожного епізоду, не володіння слідчими тактичною сутністю 

криміналістичних рекомендацій щодо розслідування масових заворушень та 

ін. Сукупність позначених і пов’язаних з ними обставин свідчить про 

необхідність дослідження теоретичних, організаційних й методико- 

криміналістичних основ розслідування масових заворушень, а також пошуку 

нових підходів до підвищення рівня ефективності досудового розслідування 

цих кримінальних правопорушень. Ось чому, на думку опонента, 

актуальність теми даного дослідження не викликає і не може викликати 

сумнівів, адже воно зумовлено потребами не лише теоретичного осмислення 

важливої наукової проблеми, а й вимогами практики застосування чинних 

кримінальних процесуальних норм для протидії тяжким злочинам.

Не правильним буде стверджувати, що зазначеним питанням до 

сьогодні не надавалося значення вітчизняними й зарубіжними науковцями, 

фахівцями в галузі кримінального процесуального права, криміналістики, 

теорії оперативно-розшукової діяльності, що за даною тематикою не було 

здійснено наукових досліджень в Україні та за її межами, зокрема, й на 

дисертаційному рівні. Значний внесок у дослідження теоретичних питань, 

пов’язаних з проблемами кримінально-правової характеристики та 

кваліфікації дій учасників масових заворушень зробили такі вчені, як:

A. А. Абдульманов, Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, О.Н. Демидов, 

С.В. Дьяков, А.З. Ільясов, Д.А. Лесніков, В.П. Пономарьов та ін.

На вагомий науковий внесок попередників і в їхньому числі тих, хто 

досліджував питання досудового розслідування окремих видів злочинів, 

зокрема, В.П. Бахіна, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Гончаренка, М.Л. Грібова, 

М.В. Даньшина, А.Я. Дубинського, В.А. Журавля, В.А. Колесника,

О.Н. Колесниченка, В.О. Коновалової, В.Н. Корж, В.В. Лисенка,

B. Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, М.А. Погорецького, 

Д.Б. Сергєєвої, В.М. Стратонова, В.Г. Танасевича, О.Ю. Татарова, В.В. Тіщенка, 

Л.Д. Удалової, П.В. Цимбала, К.О. Чаплинського, С.С. Чернявського, 

Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та інших на початку даної
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дисертації вказує сам дисертант, з повагою називаючи й далі по тексту 

широко відомі й не дуже поки що відомі прізвища багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, аналізує їх праці й відверто зізнається в тому, що 

особисто він багато де спирається на існуючий попередній науковий досвід 

під час формулювання й відстоювання власних наукових позицій.

В даній праці розкриваються з нового боку важливі питання, 

розв’язання яких може бути покладеним в основу удосконалення норм 

чинного вітчизняного кримінального процесуального закону, формування 

вимог до порядку й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення яких можливе на 

початковому етапі досудового розслідування масових заворушень. Саме тому 

не викликає сумнівів теоретичне значення даної наукової праці і 

практична спрямованість отриманих дисертантом результатів.

Здійснене наукове дослідження має відповідний зв’язок з певними 

науковими програмами, планами, темами і це полягає в тому, що воно 

спрямоване на реалізацію положень Указів Президента України «Про 

концепцію реформування кримінальної юстиції України» від 08 квітня 2008 

р. № 311/2008, «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 

276/2015 та виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011-2015 рр. від 24 вересня 2010 р. № 14-10), 

Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на періоди 2010-2014 рр. та 2015-2019р р., плану 

заходів Міністерства внутрішніх справ України, спрямованих на реалізацію 

норм Кримінального процесуального кодексу України; планів науково- 

дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2013-2016 рр. Тему 

дисертації затверджено рішенням вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 28 вересня 2012 р. 

(протокол № 3).
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Мета даного наукового дослідження відповідає його предмету та 

правильно й достатньо повно розкривається у поставлених дисертантом 

задачах. Правильним по суті слід вважати й визначені дисертантом об'єкт і 

предмет дослідження, а уміло застосовані ним під час наукового пошуку 

загальнонаукові й спеціальні методи (стор. 7-8 дис., стор. З автореф.) дали 

змогу отримати вагомі результати і належним чином їх обгрунтувати.

Емпірична база даного дослідження є цілком репрезентативною і 

достатньою для того, щоб стверджувати про об'єктивність і доведеність 

зроблених висновків. На це вказує використання дисертантом в 

обгрунтування окремих і найбільш важливих положень дослідження 

результатів вивчення ним матеріалів 75 кримінальних проваджень про масові 

заворушення, 80 ухвал слідчих суддів, винесених у цій категорії 

проваджень, дані анкетування та опитування працівників органів 

досудового розслідування та оперативних працівників СБ та МВС України 

(230 осіб), прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво (60 осіб), 

слідчих суддів (25 осіб) у всіх областях України, окрім частини Донецької 

й Луганської областей та АР Крим. Важливе значення в цьому належить і 

використанню дисертантом особистого досвіду роботи на посаді прокурора 

в процесуальному статусі прокурора-процесуального керівника досудовим 

розслідуванням (стор. 77 дис.), про що варто було б дисертанту вказати у 

вступі до роботи, а не дещо сором’язливо згадати по тексту.

Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що сформульовані в дисертації та авторефераті, 

визначається такими обставинами. Насамперед, дисертант вивчив та 

проаналізував значний масив наукових джерел як загальнотеоретичного, так і 

спеціального характеру, нормативні документи (загалом -  201 джерело), які 

стосуються тематики дослідження. Під час викладення матеріалу цієї праці 

використано об'єктивну критику і тактовно виважений науковий стиль 

полеміки, зрозумілу мову авторських висловлювань, що вказує на вдало

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

обрану методику дослідження й раціональне використання загальнонаукових 

та спеціальних методів пізнання (стор. 7-8 дис., стор. 3-4 автореф.).

Наукові висновки та рекомендації дисертанта ґрунтуються на методі 

системного аналізу положень чинного на сьогодні вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства, спираються на закони 

філософії, логіки, враховують розробки фахівців у галузі кримінального 

процесу, криміналістики, теорії доказів, інших галузевих правових наук, 

нормативні приписи відомчих актів та інструкцій, статистичних даних і 

окремих аналітичних матеріалів.

Основні результати дослідження достатньо повно й належним 

чином відображені у 16 наукових публікаціях, зокрема, в п'ятьох статях у 

наукових журналах та збірниках наукових праць, визначених МОН України 

як фахові видання з юридичних наук, з яких дві у наукових фахових 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Іпбех Сорегпісиз 

Іпґегпаґіопаї та 8сіепїіГіс Іпбехіп§ 8 єгуісєз (818) та у дев'яти тезах доповідей за 

результатами участі дисертанта в науково-практичних міжнародних, 

всеукраїнських і відомчих конференціях, семінарах (стор. 6, 18 автореф.). Все 

це дає підстави для висновку про належний рівень обґрунтованості основних 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхню 

достатню за кількістю та змістовним наповненням, репрезентативність, що 

свідчить про належний науковий рівень даного дослідження, яке за своїм 

змістом і рівнем розгляду наукових проблем відповідає поставленим вимогам 

до кандидатських дисертацій.

Дана дисертація вирізняється певною науковою новизною, оскільки 

в ній вперше на сучасному етапі розвитку вітчизняної науки на 

монографічному рівні, а не в окремих й розрізнених наукових публікаціях, з 

урахуванням чинних в Україні на момент наукової розвідки й фактичного 

розгляду дисертації законодавчих змін розглядається проблема комплексного 

дослідження важливих питань щодо змісту, сутності початкового етапу 

розслідування масових заворушень. Треба погодитись із авторською
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оцінкою і визнати, що дисертантом уперше: визначено типові тактичні 

завдання початкового етапу розслідування масових заворушень, якими є: 

затримання активних учасників масових заворушень на місці вчинення 

злочину; встановлення організаторів масових заворушень; встановлення 

активних учасників масових заворушень, які не були затримані на місці 

вчинення злочину; встановлення обставин підготовки масових заворушень; 

встановлення способу вчинення масових заворушень; нейтралізація 

організованої протидії з боку підозрюваних та інших осіб та ін.; розроблено 

типовий комплекс тактичних операцій початкового етапу розслідування 

масових заворушень.

Певну новизну мають й окремі з тих результатів, які вказують на 

удосконалення підходів до раніше здійснених криміналістичних розробок, 

зокрема, щодо системи типових слідчих ситуацій початкового етапу їх 

розслідування тощо. Зазначене дало змогу дисертанту по новому або з 

оновленим поглядом підійти до дослідження важливого кола проблем, 

пов’язаних із початковим етапом досудового розслідування масових 

заворушень, які до сьогодні залишилися хоча й не взагалі поза увагою 

вітчизняних вчених, але є не достатньо дослідженими і водночас такими, що 

мають виразно важливе теоретичне й практичне значення.

На думку опонента, практичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що вони можуть бути з успіхом використані, а окремі з них 

вже наданий час використовуються:

правотворчій діяльності -  для удосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, що регламентують діяльність 

правоохоронних органів (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України № М-370/9-149 від 

15 листопада 2016 р.);

практичній діяльності -  пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність і використовуються при 

проведенні навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі
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службової підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації 

працівників органів досудового розслідування (акт впровадження ГСУ 

Національної поліції України від ЗО серпня 2016 р.), працівників органів 

прокуратури України (акт впровадження Київської місцевої прокуратури 

№ 10 від 16 листопада 2016 р.);

- навчальному та науковому процесі -  при викладанні навчальних 

дисциплін «Криміналістика», «Особливості розслідування окремих видів 

злочинів», підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, 

методичних матеріалів, а також як підґрунтя для подальшої розробки 

наукових положень щодо криміналістичної характеристики масових 

заворушень, удосконалення методики розслідування злочинів цього виду 

(акти впровадження Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 13 січня 2017 р., Національної академії внутрішніх справ від 

16 січня 2016 р.).

Структура й обсяг дисертації й визначені дисертантом назви 

розділів та підрозділів майже повністю відповідають темі й визначеним 

дисертантом задачам даного дослідження, відображають його логіку та 

послідовність здійсненого пошуку, спрямованість на досягнення поставленої 

мети, забезпечують його цілісність і завершеність. Дослідження складається 

із вступу, трьох розділів, які вміщують сім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.

Оцінка змісту дисертації. Автором опрацьовано й висвітлено 

комплекс проблем щодо організаційно-тактичних засад початкового етапу 

розслідування масових заворушень, тактичних операцій початкового етапу їх 

розслідування, поняттю й сутності тактичних завдань тощо. Вагомим 

результатом слід вважати розроблення на цій основі рекомендацій та 

пропозицій з: удосконалення наявної системи правових гарантій належності 

та допустимості доказів, отриманих стороною обвинувачення під час 

здійснення слідчих оглядів; удосконалення процесуального порядку
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отримання біологічних зразків особи для експертного дослідження; з 

організації й тактики допитів потерпілих і свідків масових заворушень.

Коротко зупинюсь на ключових і важливих для розуміння сутності 

проблеми положеннях, що складають зміст окремих розділів дисертації та 

ілюструють її наукову цінність.

Розділ 1 "Криміналістична характеристика масових заворушень"

присвячено розгляду питань, які присвячені загальнотеоретичним аспектам 

криміналістичної характеристики злочинів, а також окремим елементам 

криміналістичної характеристики масових заворушень (стор. 14-65 дис., стор. 

7-9 автореф.), зокрема обстановці та способу вчинення злочину; типовій 

"слідовій картині" та характеристиці особи злочинця й потерпілого, 

класифікації потерпілих від масових заворушень тощо. В обґрунтування 

власних підходів до розуміння проблеми та зроблених ним висновків 

дисертант відсилає до результатів здійснених опитувань, матеріалів 

практики, статистичних даних. Щоправда, з огляду на заявлений предмет і 

поставлені задачі даного дисертаційного дослідження, варто було б в більшій 

мірі і більш докладно вести мову не просто про криміналістичну 

характеристику масових заворушень та зміст її складових елементів, а й про 

можливості використання її положень слідчим, прокурором на початковому 

етапі розслідування для розв’язання як суто процесуальних, так і низки 

криміналістичних завдань.

У Розділі 2 "Організаційно-тактичні засади початкового етапу 

розслідування масових заворушень", який складається з двох підрозділів, 

описано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування дослідженої 

категорії злочинів, розглянуто організаційно-тактичні засади проведення 

окремих процесуальних дій на початковому етапі розслідування масових 

заворушень, окрему увагу приділено організаційно-тактичним засадам 

проведення деяких слідчих (розшукових) дій, зокрема, оглядів, допитів 

потерпілих та свідків, використання спеціальних знань та ін. (стор. 66-120 

дис., стор. 9-11 автореф.). Розкриваючи сутність слідчих ситуацій
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початкового етапу розслідування, автор дисертації звертає увагу на 

доцільність виокремлення огіеративно-розшукових та криміналістичних 

ситуацій, а серед криміналістичних -  виокремлення слідчих, експертних та 

судових ситуацій. Здійснена типізація слідчих ситуацій дає можливість: 

висунути найбільш обґрунтовані слідчі версії і визначити (скоригувати) 

шляхи подальшого ходу розслідування у потрібному для кримінального 

провадження напрямі; окреслити оптимальний набір слідчих та негласних 

слідчих (розшукових) дій і цілеспрямовану їх черговість з метою належного 

впливу на бажаний для слідчого розвиток ситуації; звести до мінімуму 

кількість методичних рішень слідчого, що впливає на строки усього 

розслідування та ін. Знання типових ситуацій дозволяє не тільки передбачити 

їх виникнення у відповідних умовах досудового розслідування як 

закономірних, але й вибирати такі тактичні прийоми проведення окремих 

слідчих дій, які є найбільш оптимальними саме в даній ситуації. Результати 

системного аналізу статистичних даних, матеріалів кримінальних 

проваджень про масові заворушення надали можливість дисертанту зробити 

висновок про те, що в основу типізації слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування масових заворушень також можуть бути покладені такі 

критерії: тривалість вчинення злочину, місце вчинення злочину, раптовість 

виникнення наміру чи підготовленість масових заворушень. Заслуговує на 

увагу й отримує підтримку з боку опонента здійснений дисертантом аналіз 

типових слідчих ситуацій на різних етапах розслідування масових 

заворушень, які були запропоновані іншими науковцями, їх критичний аналіз 

і висловлена власна позиція з визначення типових слідчих ситуацій 

початкового етапу розслідування за характером та завершеністю масових 

заворушень; за масштабністю події злочину; за небезпечністю використаних 

зловмисниками знарядь та засобів, що були заздалегідь підготовлені й задіяні 

в ході масових заворушень.

Логічно викладені і схвально сприймаються пропоновані дисертантом 

пропозиції, які спрямовані на удосконалення окремих норм чинного
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кримінального процесуального законодавства, зокрема, щодо порядку 

відбирання біологічних зразків для експертних досліджень.

Розділ 3 "Тактичні операції початкового етапу розслідування 

масових заворушень", за його змістом та пропозиціями дисертанта, які він 

обгрунтовує з посиланням на сучасну практику діяльності органів досудового 

розслідування, розкриває низку питань, пов’язаних з визначенням поняття й 

сутності тактичних операцій та тактичних завдань початкового етапу 

розслідування масових заворушень.

Доволі докладно, із зверненням до теоретичних напрацювань відомих 

вчених та з аналізом думок багатьох науковців розглянуті проблемні аспекти 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню і тактичних завдань, що 

ставляться на певному етапі розслідування масових заворушень. Дисертант 

наголошує на тому, не всі тактичні завдання потребують реалізації тактичних 

операцій як складного комплексу взаємоузгоджених слідчих (розшукових) 

дій та інших процесуальних та організаційних заходів і пропонує 

класифікацію тактичних завдань залежно від ступеня їх складності на такі: 

завдання, які для свого вирішення потребують провадження комплексу 

слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; завдання, які вирішують 

шляхом проведення окремих слідчих дій; завдання, які вирішують шляхом 

застосування тактичних прийомів у межах окремих слідчих дій. Ведучи мову 

про сутність тактичних завдань на початковому етапі розслідування масових 

заворушень, дисертантом виокремлюються такі: затримання активних

учасників масових заворушень на місці вчинення злочину; встановлення 

організаторів масових заворушень; встановлення активних учасників 

масових заворушень, які не були затримані на місці вчинення злочину; 

встановлення обставин підготовки масових заворушень; встановлення 

способу вчинення масових заворушень; встановлення потерпілих та 

очевидців масових заворушень; нейтралізація організованої протидії з боку 

підозрюваних та інших осіб та інші.
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Висловлені власні думки з приводу визначення поняття тактичних 

операцій та їх значення на початковому етапі досудового розслідування 

масових заворушень, підкреслено, що під тактичною операцією слід розуміти 

спрямовану на виконання конкретного тактичного завдання систему 

взаємозалежних слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій, а також організаційних та інших заходів, що 

планомірно реалізовуються під єдиним керівництвом слідчого, що здійснює 

досудове розслідування. Дисертант зазначає, що найменування тактичної 

операції повинно надавати розуміння про спрямованість дій, що 

здійснюються в ході її проведення, хоча назва багатьох тактичних операцій 

носить в деякій мірі умовний характер. Це зумовлено тією обставиною, що 

тактичні операції є (представлені) системними утвореннями, здатними 

вирішити не лише завдання, що зумовило її найменування, але й інші 

тактичні завдання. Особливе місце в сутності реалізації тактичної операції 

посідає процесуальний аспект. Він полягає у відповідності слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій, що складають зміст тактичної 

операції, встановленій кримінальним процесуальним законодавством 

процесуальній формі, відповідності тактичних прийомів, що 

використовуються в ході провадження цих слідчих (розшукових) або інших 

процесуальних дій або утворюють тактичні комбінації критеріям законності, 

допустимості, безпечності та іншим. Саме дотримання цих положень 

забезпечує в процесі реалізації тактичної операції отримання не лише 

важливої для ходу розслідування інформації, але й допустимих з точки зору 

процесуального закону доказів у кримінальному провадженні.

У висновках викладені основні підсумкові положення та пропозиції 

автора, що сформульовані в процесі даного дослідження. В них лаконічно 

відображені основні результати здійсненого наукового пошуку. Висновки 

здобувана щодо визначення ним значимості його праці для науки й практики 

вважаються цілком обґрунтованими, достовірними, відповідають суті 

розглянутих питань і відзначаються послідовністю та логікою викладених
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думок, що дає підстави для стверджень про можливість використання на 

практиці (стор. 162-165 дис. стор., 12-16 автореф.).

Зміст автореферату ідентичний основним науковим положенням і 

зробленим висновкам дисертації, за формою, змістом та обсягом відповідає 

вимогам, які ставляться до такого виду робіт. Оформлення дисертації та 

автореферату не має грубих відхилень від встановлених вимог. Зазначене дає 

вагомі підстави для позитивної оцінки результатів цієї праці.

Водночас, є потреба зупинитися на деяких дискусійних положеннях, 

які, на думку опонента, потребують врахування, уточнення, або ж можуть 

стати додатковим предметом наукової дискусії під час обговорення цієї 

дисертації.

Вартими на висловлювання зауваженнями та побажаннями вважаю

такі.

1. Проблема здійснення групофікації слідів вчинення масових 

заворушень залежно від етапів вчинення злочину, яку дисертант зазначив у 

рубриці "вперше" в науковій новизні одержаних результатів, щоправда так і 

не розкривши сутності такої новизни, дещо дисонує із питаннями, які ним 

розглядалися в підрозділі 1.2. стосовно типової слідової картини масових 

заворушень. ГІо-перше, не можна погодитися з дисертантом в його підході і 

розумінні ним доцільності в аспекті вирішення завдань визначення групи 

слідів використовувати термін "групофікація". Групофікацію у 

криміналістиці розглядають як окрему криміналістичну теорію, практична 

реалізація якої зводиться до встановлення спільного (схожого) у двох 

порівнюваних об’єктів або як стадію ідентифікації. Ніякого відношення до 

групи різноманітних слідів це не має. Скоріш за все, автор веде мову про 

класифікацію матеріальних слідів вчинення масових заворушень залежно від 

їх видів та в застосуванні до певного етапу вчинення злочину. По-друге, у 

висновках дисертації не зазначено, які ж саме сліди є характерними для 

різних етапів вчинення масових заворушень і яке це має значення для роботи 

на початковому етапі досудового розслідування. Звідси не зрозумілою є
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потреба ні для теорії криміналістики, ні для практики діяльності з досудового 

розслідування злочинів такої авторської "групофікації" слідів.

2. Не зрозумілою, принаймні для опонента, залишилась сутність та 

зміст новизни в розумінні удосконалення дисертантом поняття 

криміналістичної характеристики масових заворушень. Фактично за текстом 

праці, у висновках та в рубриці "новизна" автор повторює раніше відомі й 

такі, що не викликають сьогодні надто широких спорів розуміння 

криміналістичної характеристики злочинів як такої. Посилання на те, що ці 

дані стосуються окремого виду злочину, а саме -  масових заворушень, нічого 

нового не додає до розуміння цієї криміналістичної категорії і не дуже її 

вдосконалює. Те саме можна було б сказати й про будь-який інший вид 

злочину, назвавши саме його, а не масові заворушення.

3. Проблемі визначення криміналістичної характеристики та окремих її 

структурних елементів дисертантом дещо безпідставно приділено занадто 

багато уваги і за текстом дисертації, і у її висновках. Проте, детально 

розкривши окремі елементи криміналістичної характеристики і визначивши 

та обгрунтувавши необхідність її розроблення, дисертант нічого не каже про 

те, як саме вони можуть вплинути на прийняття рішення про внесення 

відомостей до ЄРДР, висунення версій, підготовку й проведення 

невідкладних слідчих (розшукових) дій, організацію роботи слідчого на 

початковому етапі досудового розслідування, але за темою робота мала б 

бути в більшій мірі присвячена саме актуальним питанням початкового етапу 

розслідування. Де як не на початковому етапі за браком інформації, 

отриманої в результаті проведення процесуальних дій, варто було б 

рекомендувати слідчому звертатись до даних про криміналістичну 

характеристику цього злочину. Водночас самі висновки викладені надто 

просторо, не відображають головної суті отриманих результатів, а фактично 

повторюють фрагменти частини основного тексту.

4. На думку опонента, редакційно не зовсім вдало сформульовано 

практичне значення одержаних результатів для їх використання в практичній
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діяльності. В такому викладенні їх значення обмежено дисертантом 

фактичним і вже здійсненим використанням з посиланням на акти 

впровадження як підтвердження тому і не зрозумілим залишається те, чи 

можна ще в перспективі десь використати на практиці отримані результати. 

А таку перспективу практичного використання результатів даного 

дослідження опонент бачить і вважає їх потрібними не лише для однієї з 

місцевих прокуратур, а й для прокурорських працівників інших структурних 

підрозділів прокуратури, для слідчих СБ України, слідчих суддів та й для 

адвокатів, які в силу своїх можливостей допомагають забезпечувати права 

особи під час досудового розслідування масових заворушень. Тим більше, 

що частину з можливих користувачів зазначених категорій дисертант 

опитував і наводить результати таких опитувань в своєму дослідженні.

Зроблені зауваження, втім, носять у певній мірі дискусійний, 

уточнюючий і не суто принциповий характер, в своїй сукупності не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, не перекреслюють 

вагомого доробку автора і не дають опоненту підстав для сумнівів щодо 

належних позитивних якостей цієї роботи. Текст праці викладено у логічній 

послідовності, добротною державною мовою з дотриманням наукового 

стилю, що вказує на володіння дисертантом українською фаховою науковою 

термінологією, а зміст дисертації свідчить про її завершеність і самостійність 

здійсненого дослідження, його відповідність науковій спеціальності 12.00.09. 

Додатки до дисертації мають змістовне навантаження і використані автором 

за їх фактичним призначенням. Оформлення й обсяг дисертації, додатків та 

автореферату в цілому відповідає вимогам, що висуваються до таких 

наукових робіт.

Проведене здобувачем дослідження відповідає науковій 

спеціальності, за якою воно здійснено, а подана до захисту дисертація може 

вважатись завершеною, самостійною працею, що містить раніше не захищені 

положення, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати, котрі у їх сукупності вирішують наукове завдання та
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мають значення для удосконалення діяльності органів досудового 

розслідування. В сукупності це слід вважати певним досягненням для 

розвитку теорії кримінального процесуального права і практики досудового 

розслідування.

На підставі викладеного вважаю, що подана до захисту дисертація 

Кузьменка Олександра Петровича на тему "Початковий етап 

розслідування масових заворушень" відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 з відповідними 

наступними змінами, що пред'являються до кандидатських дисертацій, а її 

автор Кузьменко Олександр Петрович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.09 - 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Офіційний опонент-
професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Академії адвокатури України 
доктор юридичних наук, професор

" / ^ ’ березня 2017 р.

І.В. Гора
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