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офіційного опонента на дисертаційне дослідження Кайла Івана 
Юрійовича на тему «Допустимість доказів у кримінальному процесі 
України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми. Демократичні перетворення, що відбуваються в 

нашій країні, прийняття Кримінального процесуального кодексу України та 

курс на проведення правової реформи, зміст якої можна визначити як 

поступовий рух до демократичної правової держави, надає дослідженню 

доказового права з позицій сучасних та новітніх наукових концепцій 

особливої актуальності. Важливість подальшого наукового дослідження 

проблем доказового права, в тому числі й щодо правового регулювання 

положень допустимості доказів, пов’язана з прийняттям КПК України.

Однією з найважливіших гарантій дотримання принципу законності під 

час кримінального провадження, прийняття справедливого судового рішення, 

а також забезпечення прав і законних інтересів особи відіграє закріплене у 

ч.З ст.62 Конституції України положення про те, що обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, та на припущеннях, 

а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Ці 

конституційні положення у цілому виражають правову природу допустимості 

доказів, а також частково стосуються процесуального порядку визнання їх 

недопустимими.

Новий КПК України відіграє важливу роль не лише для роботи судової 

системи та реалізації завдань криміняттннпгп гтпнятгж-еття яякріплених у СТ.2
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цього Кодексу, але й для того, щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура.

У роботі по-новому, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального права досліджені 

проблеми допустимості доказів, визначення умов та співвідношення 

допустимості з іншими юридичними властивостями доказового матеріалу і 

внесені науково обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення кримінального 

процесуального законодавства в цій сфері.

Актуальність обраної теми обумовлена також і тим, що опублікованих 

наукових праць, у яких комплексно досліджувалися б питання допустимості 

доказів у кримінальному процесі України, відсутні, існують лише окремі 

розробки, які в різних аспектах висвітлюють зазначені питання.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Робота Кайло І.Ю. виконана згідно з планом наукових досліджень 

кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого і є складовою частиною цільової комплексної 

програми «Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і 

правоохоронних органів» (номер державної реєстрації 010611002293).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Структура 

дослідження, запропонована Кайло І.Ю., достатньо обґрунтована та логічно 

побудована, а його результати є аргументованими і переконливими.

Дисертант використав достатню кількість наукової літератури, в тому 

числі зарубіжної, з питань допустимості доказів, співвідношення 

допустимості та інших властивостей доказів, впливу специфіки окремих 

джерел доказів на механізм забезпечення їх допустимості. У своїй роботі 

автор критично ставиться до деяких положень публікацій, на сторінках 

дисертаційного дослідження веде коректну полеміку з іншими вченими- 

процесуалістами.
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Необхідно зазначити, що методологія дослідження побудована 

правильно та передбачає використання апробованої системи методів (серед 

яких: філософські, загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально-

наукові).

Постановка завдань, визначення об'єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд та цілком відповідає загальним 

вимогам. Завдання та мета наукової праці автором в цілому досягнуті.

Дисертаційне дослідження має належну емпіричну базу, яка включає 

узагальнення правозастосовної практики в органах прокуратури й у місцевих 

судах Закарпатської, Київської, Харківської областей у 2013-2014рр. 

(досліджено матеріали 110 кримінальних проваджень), а також судові 

рішення, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень).

Дисертаційна робота ґрунтується на нормативно-правовій базі, яку 

складають міжнародно-правові норми, законодавство України та зарубіжних 

країн, відомчі нормативно-правові акти, інформаційні листи Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Таким чином, обґрунтованість і достовірність отриманих дисертантом 

результатів, висновків та пропозицій забезпечена завдяки використанню 

широкого кола наукових джерел, емпіричної бази, різноманітних методів 

наукового і практичного дослідження поставлених завдань.

Наукова новизна положень та висновків, які виносяться на захист. 

Дисертація Кайло І.Ю. є одним із перших в українській кримінальній 

процесуальній науці комплексним дослідженням проблем забезпечення 

допустимості доказів, після прийняття чинного КПК України. Вона містить 

значну кількість наукових положень, висновків та рекомендацій, вперше 

запропонованих у кримінально-процесуальній науці, здійснює розвиток 

попередніх досліджень цієї проблеми.

У дисертації сформульовано низку висновків, пропозицій та 

рекомендацій, які, на наш погляд, характеризуються новизною та сукупно 

допомагають вирішити ряд важливих теоретичних і практичних проблем.

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/


1. У дослідженні здобувачем обґрунтовано те, що законодавча 

регламентація інституту допустимості доказів не обмежується лише нормами, 

що охоплюються главою 4 КПК України «Докази і доказування», а включає 

поняття доказів і форми закріплення доказової інформації; критерії 

допустимості доказів і процедуру оцінки доказового матеріалу стосовно його 

допустимості; правила проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій і фіксацію доказової інформації; вимоги до суб’єктів, які 

збирають доказовий матеріал, і питання їх відводів; юридичні наслідки 

визнання доказу недопустимим.

2. На думку офіційного опонента, правильною є запропонована у 

дисертації класифікація доказів з позиції допустимості: на допустимі, 

недопустимі та умовно допустимі.

3. Важливим для науки кримінального процесу та оперативно- 

розшукової діяльності є запропоновані дисертантом зміни до п.З ч.2 ст.40, ч. 1 

і 3 ст.41 КПК України та ч.4 ст.7 Закону України «Про ОРД» щодо 

можливості надання слідчим доручень оперативному підрозділу як на 

проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, так і 

на здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на отримання 

доказової інформації.

4.Заслуговує на увагу позиція здобувана щодо необхідності поділу усіх 

порушень процесуальної форми на імперативно-істотні (передбачені ч.2 ст.87 

КПК України) та диспозитивно-істотні.

5.Цікавою є пропозиція автора щодо формування окремого тому з 

матеріалів, вилучених з обсягу доказування внаслідок визнання їх 

недопустимими на досудовому провадженні, який надається суду окремо від 

інших матеріалів, при цьому суд повинен дослідити ці матеріали лише у 

випадку, якщо згідно з ч.З ст.89 КПК хтось з учасників подасть клопотання 

про їх дослідження.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертація має чітку 

структуру: композиційно складається із вступу, трьох розділів, 5ґкі містять
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дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 218 сторінок, з яких: основний текст -  194 сторінки, список 

використаних джерел -  24 сторінки (199 найменувань). Дисертант виконав 

вимоги, що висуваються МОН України до цього виду наукових праць.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, задачі, об’єкт та предмет, розкрито наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення, а також форми апробації одержаних 

результатів.

Розділ 1. «Сутність допустимості як властивості доказів»

складається з трьох підрозділів. У ньому дисертантом послідовно досліджено 

історичний розвиток становлення інституту допустимості доказів.

Досліджено наукові підходи вчених до розуміння поняття, сутності 

допустимості доказів, ставлення до допустимості доказів з боку 

Європейського суду з прав людини при розгляді ним справ щодо дотримання 

права на справедливий судовий розгляд.

Аналізуючи норми чинного законодавства, що регламентують поняття 

доказів, автором пропонується поділення доказів на три групи: допустимі, 

недопустимі, умовно допустимі.

Автор робить висновок, що до умов допустимості доказів слід 

віднести: належне процесуальне джерело, належного суб’єкта збирання 

доказів, належну процесуальну форму.

Аналізуючи співвідношення допустимості та інших властивостей 

доказів (належності, достовірності, достатності) автор доводить, що форма і 

зміст доказу, будучи пов’язаними, за своєю сутністю, є різними категоріями. 

Оцінка допустимості доказів, на відміну від інших властивостей, 

здійснюється шляхом аналізу їх форми, а не змісту.

У Розділі 2 «Вплив специфіки окремих джерел на механізм 

забезпечення їх допустимості», який складається із чотирьох підрозділів, 

увагу приділено дослідженню різних аспектів процедури отримання 

показань, які впливають на механізм забезпечення їх допустимості. Автором
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доведено, що показання з чужих слів не можуть визнаватися допустимим 

джерелом доказів.

Досліджуючи допустимість речових доказів, дисертант зазначає, що 

надавши стороні захисту й потерпілому право збирати речові докази, 

законодавець не регламентує процедуру документально-правового 

оформлення, що, у свою чергу, впливає на вирішення питання про 

допустимість речових доказів.

На підставі аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства автор доводить, що допустимість документів як доказу у 

кримінальному провадженні однаково залежить як від його зовнішнього 

оформлення, так і від змісту й характеру інформації, закріпленої у документі.

Автор обгрунтовує, що відомості, які стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого в розумінні ст. 88 КПК України, не можуть 

використовуватися тільки для підтвердження їх винуватості у вчиненні 

кримінального правопорушення (тобто обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 

91 КПК України). Для встановлення інших обставин, які входять до 

предмета доказування (наприклад, закріплених у п. 4 ч.І ст. 91 КПК 

України), заборони щодо визнання їх недопустимими немає.

Дисертант пропонує з метою забезпечення права на захист і вимоги 

об'єктивного й неупередженого розслідування відновити в законодавстві 

обов'язок слідчого, прокурора ознайомлювати підозрюваного з постановою 

про призначення експертизи.

Розділ 3 «Прокурорський нагляд і діяльність суду як гарантія 

забезпечення допустимості доказів» складається з двох підрозділів.

Досліджуючи повноваження прокурора, спрямовані на забезпечення 

дотримання вимог допустимості під час досудового провадження дисертант 

пропонує поділити їх на три групи: 1) на такі, які спрямовані на забезпечення 

дотримання вимог; 2) на контрольні, у перебігу здійснення яких прокурор 

має змогу виявити вади доказового матеріалу, що містяться .в матеріалах
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провадження; 3)на компенсаційні, спрямовані на усунення недоліків 

досудового слідства у випадку попереднього виявлення порушень вимог 

допустимості.

Дисертантом пропонується повноваження слідчого судді, спрямовані на 

забезпечення допустимості доказового матеріалу поділити на групи, що 

охоплюють повноваження, пов’язані зі здійсненням судового контролю за 

законністю підстав застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; підстав проведення слідчих (розшукових) дій; забезпечення 

доказів; рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування; участі окремих суб’єктів кримінальної 

процесуальної діяльності у здійсненні кримінального провадження, а також 

повноваження, пов’язані зі сприянням учасникам кримінального 

провадження в реалізації їх законних прав і забезпеченням виконання ними 

процесуальних обов’язків.

Автором зроблено висновок, що питання відповідності доказів вимогам 

допустимості на стадії підготовчого провадження судом не розглядаються. У 

випадку ж виникнення такої необхідності (це може мати місце, наприклад, 

при заявленні клопотань про обрання, зміну чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження) пропонується законодавчо 

врегулювати необхідність передачі його на розгляд слідчого судді, для чого 

внести зміни до ч. З ст. 315 та ч. 1 ст. 132 КПК).

Доведено, що для забезпечення чистоти сприйняття судом доказів, 

доцільно з матеріалів, вилучених з обсягу доказування внаслідок визнання їх 

недопустимими на досудовому провадженні, сформувати з них перелік, який 

надається суду окремо від усіх інших матеріалів провадження. Під час 

судового розгляду суд має дослідити всі наявні матеріали лише у випадку, 

якщо згідно з ч. З ст. 89 КПК хтось з учасників клопоче про їх дослідження.
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Зроблені Кайло І.Ю. наукові висновки мають вагому аргументацію, 

належним чином є обґрунтованими і характеризуються високим рівнем 

достовірності. Крім розглянутих вище, в роботі містяться й інші положення, 

висновки, рекомендації, які сукупно забезпечують цілісність проведеного 

дослідження.

Автореферат дисертації ідентичний за змістом основним положенням 

самої дисертації і відповідає зазначеній спеціальності 12.00.09 -

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Одержані 

автором результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

різних аспектах правової діяльності. Вся сукупність теоретичних і 

практичних висновків дослідження Кайло І.Ю. свідчить про те, що вони є 

певним внеском не лише у науку кримінального процесу, а й практичну 

діяльність.

Сформульовані в дисертації положення, висновки й пропозицій можуть 

бути використані у:

а) правотворчості -  при внесенні змін і доповнень до чинного КПК 

України та інших законів з питань допустимості доказів у кримінальному 

процесі України;

б) правозастосовній сфері -  для удосконалення діяльності судових та 

правоохоронних органів у питаннях формування доказового матеріалу й 

оцінювання доказів;

в) науково-дослідній сфері -  для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем інституту допустимості доказів;

г) освітньому процесі -  при написанні окремих розділів (глав) 

підручників і навчальних посібників з навчальної дисципліни «Кримінальний 

процес», при підготовці лекцій і проведенні занять за відповідними темами.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Результати дослідження повною мірою
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відображені в наукових фахових виданнях, зміст і характер яких 

відповідають вимогам, встановленим МОН України, а також виступах 

дисертанта з доповідями основних положень дисертації на науково- 

практичних конференціях, що в цілому свідчить про достатній рівень 

апробації.

Основні теоретичні висновки і практичні пропозиції, що містяться у 

дисертації, сформульовано у дев’яти наукових статтях, шість з яких 

опубліковано у наукових фахових виданнях (з них одна -  у зарубіжному 

виданні), та трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, звернемо увагу 

на окремі дискусійні питання, які, на нашу думку, потребують або 

додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту.

1 .Емпіричною базою дослідження є результати узагальнення 

правозастосовної практики та судові рішення, розміщені в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень (с. 8).

Втім, дисертанту варто було провести і анкетування. Адже за відсутності 

власного анкетування автору доводиться посилатися на результати 

опитування, які зроблені іншими вченими (с. 50, 55), що не відображає реалій 

сучасного правозастосування. Адже роботи, на які посилається дисертант, 

були опубліковані більше 10 років тому.

2. В рубриці «Практичне значення одержаних результатів» (с. 11)

вказано, що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані: у науково-дослідницькій сфері, у законотворчій та

правозастосовній діяльності, у навчально-методичному процесі. Втім, варто 

було б вказати не де можуть бути використані, а де вже використовувалися 

результати дослідження з наведенням даних щодо актів таких впроваджень.

3. Наводячи положення п. 19 ч. 1 ст. З КПК України дисертант звертає

увагу на те, що потерпілий, його представник і законний представник в
«

окремих випадках, визначених КПК, відносяться до сторони обвинувачення у
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кримінальному провадженні (с. 46). Тому цікавим є питання щодо того, 

положенням якої частини ст. 93 КПК України в таких випадках варто 

користуватися потерпілому під час збирання доказів: ч. 2 ст. 93 КПК, де мова 

йде про способи збирання доказів стороною обвинувачення, чи ч.З ст. 93 

КПК, де вказані способи збирання доказів для потерпілого?

4. В підрозділі 2.2. «Допустимість речових доказів» дисертант відмічає, 

що тимчасове вилучення майна трактується як «фактичне позбавлення 

підозрюваного можливості володіти, користуватися й розпоряджатися 

певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його 

повернення». На підставі цього твердження автор відмічає, що звертатися до 

суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час 

огляду або обшуку, потрібно лише в тому разі, якщо його власникові надано 

процесуальний статус підозрюваного.

Втім, таке твердження не узгоджується з чинною редакцією ч. 1 ст. 167 

КПК України, де вказано, що «Тимчасовим вилученням майна є фактичне 

позбавлення підозрюваного або осіб, у  володінні яких перебуває зазначене у 

частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном ...».

5. На сторінці 101 дисертант посилається на ч. 5 ст. 171 КПК України та 

вказує, про необхідність звернення слідчого, прокурора протягом доби до 

слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна. Втім таке 

тлумачення положення ч.5 ст. 171 КПК України є некоректним, адже ця 

норма в КПК України викладена в наступній редакції:

«Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої 

його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, 

огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої
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статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно 

бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, 

інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено».

6. Потребує додаткової аргументації пропозиція автора (с. 145, 185) щодо 

того, що термін «прокурорський нагляд» слід використовувати як 

синонімічну одиницю до термінів «прокурорський контроль» і 

«процесуальне керівництво». Адже в такому випадку виникає питання 

співвідношення понять «прокурорський контроль», «відомчий контроль» та 

«судовий контроль».

Перелічені дискусійні позиції є підґрунтям для подальших досліджень 

із зазначених питань та підтверджують творчий характер праці, яка добре 

підготовлена і належним чином оформлена. Необхідно констатувати, що 

дисертант довів свою здатність самостійно здійснювати дослідження в галузі 

кримінального процесу.

Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії 

й щодо інших положень і висновків дисертації, яка, очевидно, буде 

продовжена під час її публічного захисту. Але висловлені опонентом 

зауваження переважно мають дискусійний характер і, в цілому, не впливають 

на високу позитивну оцінку дисертації.

Основні положення дисертації ідентично викладені в авторефераті. 

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій 

ідентичний виклад у публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском 

дисертанта у розвиток кримінальної процесуальної науки, а також цінним 

порадником для правників у сфері кримінального процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності.

Опубліковані дисертантом праці також відображають актуальність 

обраної теми дослідження, належний ступінь обґрунтованості наукових

положень, висновків і пропозицій, сформульованих у дисертації, а також їх
• • • *певну новизну і достовірність.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Кайло Івана Юрійовича на тему «Допустимість доказів у 

кримінальному процесі України» є завершеною науковою працею, містить 

нові науково обґрунтовані результати проведених досліджень, які 

розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для науки 

кримінального процесу, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами та доповненнями 

від 19 серпня 2015 року, а її автор -  Кайло Іван Юрійович на основі її 

прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент:

Директор Інституту післядипломної освіти

Національної академії внутрішніх справ 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента 
Гринюка Володимира Олексійовича на дисертаційне 

дослідження Кайла Івана Юрійовича на тему: 
«Допустимість доказів у кримінальному процесі України» 

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

Актуальність теми дослідження. Для підготовки відгуку офіційного 

опонента важливого значення набуває визначення актуальності теми 

дисертаційного дослідження, оскільки без констатації зазначеної властивості 

обраної тематики по суті втрачається сенс в подальшій оцінці усіх інших 

параметрів дисертації. Перш за все, слід зазначити, що прийняття 

Кримінального процесуального кодексу України (далі -  КПК України) 

зумовило істотну зміну підходів як до розуміння доказів, так і самого 

доказування у кримінальному провадженні із застосуванням європейських 

стандартів захисту прав людини. Основою допустимості доказів у 

кримінальному провадженні є ст. 62 Конституції України, відповідно до якої 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним 

шляхом. Складно не погодитись із автором в тому, що окремі питання 

допустимості доказів і до сьогодення залишаються дискусійними на 

доктринальному рівні та/або такими, що потребують відповідного 

осмислення з метою вирішення практико-прикладних проблем. Зокрема, це 

стосується питань легальної дефініції к а т е г о | ' * чення

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Відділ діловодства та архіву.  и м і у и и д о ю а  і а с .[Д А Ісзу

І Київського національного університету
І імені гараса_Шевненка.__
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умов допустимості доказів та п співвідношення з іншими юридичними 

властивостями доказового матеріалу, нормативного і правореалізаційного 

забезпечення допустимості окремих джерел доказів при їх формуванні в 

межах кримінального провадження, оптимізації механізмів прокурорського 

нагляду й судового контролю, спрямованих на забезпечення законності 

доказової бази (с. 6).

Крім того, на доктринальному рівні щодо інституту допустимості 

доказів у кримінальному провадженні тривають дискусії щодо теоретичних 

проблем з “асиметрії правил про допустимість доказів” та “плодів отруєного 

дерева” . Зазначені теоретичні проблеми, як наслідок зумовлюють 

неоднорідність судової практики щодо допустимості доказів у 

кримінальному провадженні.

Слід підкреслити наукову сміливість автора, який, незважаючи на 

розгляд питань щодо інституту допустимості доказів в наукових працях 

багатьох вчених (с. 5), відважився спробувати власні наукові сили у 

подальшому науковому дослідженні даної проблематики. Крім того, в цьому 

році була захищена дисертація Чупрікової І.Л. на тему “Допустимість доказів 

у світлі нового Кримінального процесуального кодексу” і 01 грудня 2016 

року відбудеться захист дисертації Панової А. В. на тему “Визнання доказів 

недопустимими у кримінальному провадженні” . Попередні дослідження 

науковцями питань допустимості доказів у кримінальному провадженні дає 

можливість проводити власне дослідження на основі певного наукового 

фундаменту і ні в якій мірі не знижує актуальність обраної тематики 

дисертаційного дослідження. На нашу думку, в вищезазначений роботах не 

знайшли свого комплексного відображення питання правореалізаційного 

забезпечення допустимості окремих джерел доказів (допустимість показань, 

речових доказів, документів), прокурорського нагляду та судового контролю 

як механізмів забезпечення допустимості доказового матеріалу, що 

формується на стадії досудового розслідування. Крім того, ще залишаються
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не вирішеними багато питань доктринального та прикладного характеру 

щодо допустимості доказів.

Виходячи з вищевикладеного, обрана тема дисертаційного дослідження 

Кайла Івана Юрійовича на тему: “Допустимість доказів у кримінальному 

процесі України” є своєчасною та важливою, містить комплекс правових, 

теоретичних і прикладних проблем щодо такої властивості доказів як їх 

допустимість.

На погляд офіційного опонента, в роботі правильно зазначається мета і 

задачі дисертаційного дослідження, формулювання об’єкту та предмету 

дослідження.

Оцінка методології дослідження. Отримання нових наукових 

результатів є неможливим без використання належного сучасного 

загальнонаукового та спеціального методологічного інструментарію. У 

роботі використано як такі, що взаємопов'язані та взаємодоповнюючі: 

діалектичний, історико-правовий, системно-структурний, порівняльно- 

правовий, статистичний та інші методи дослідження. Наведені та 

використані методи дослідження дали змогу дослідити інститут допустимості 

доказів з позиції динаміки його становлення й розвитку; проілюструвати 

ґенези його нормативного регулювання й доктринального бачення у 

кримінальному процесі; провести паралелі між допустимістю та іншими 

юридичними властивостями доказів й відмежувати їх; порівняти різні 

підходи в регулюванні питань допустимості доказів за законодавством різних 

держав; усе це свідчить про належну методологічну базу дослідження та 

вміле її використання дисертантом.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації, та їх достовірність. Метою дослідження автором 

визначено комплексне вивчення інституту допустимості доказів у 

кримінальному процесі, виявлення пов'язаних з ним проблем теоретичного і 

прикладного характеру, розроблення й наукове обґрунтування можливих 

шляхів їх подолання. Для досягнення наведеної мети було виокремлено
З
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достатню кількість задач (сім), які на підставі тексту дисертації на висновків 

до роботи було успішно вирішено, оскільки завдяки цьому запропоновано 

нове вирішення наукового завдання щодо розкриття правових, теоретичних і 

прикладних проблем, пов’язаних із реалізацією інституту допустимості 

доказів у кримінальному провадженні.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими, аргументованими та 

переконливими. Автором для обґрунтування своїх висновків, пропозицій 

використано вагомий обсяг літературних джерел з різних галузей наукового 

знання, серед яких міжнародні документи, нормативно-правові акти різних 

держав, теоретичні джерела різних часів, судові рішення, інформаційні листи 

тощо.

Особливої вагомості надає в роботі використаний емпіричний матеріал, 

на який спирається дисертант, зокрема проведеного автором узагальнення 

правозастосовної практики в органах прокуратури й у місцевих судах 

Закарпатської, Київської й Харківської областей у 2013 -  2014 рр. 

(досліджено матеріали 110 кримінальних проваджень), а також судові 

рішення, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Значна 

кількість судових рішень використана автором для виявлення недоліків 

правозастосовної практики та обґрунтування власних пропозиції щодо 

внесення змін та доповнень до КПК України за текстом дисертації.

Структура дисертаційного дослідження логічно побудована та 

характеризується логічним та чітким змістовним наповненням. План 

дисертації забезпечує комплексність та системність при вирішенні 

проблемних питань допустимості доказів у кримінальному провадженні. 

Обґрунтованість власних наукових результатів підтверджується і тим, що 

автор робить висновки на підставі аналізу й зіставлення поглядів і концепцій 

інших науковців, вдало ілюструє результатами судової практики.

Н аукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна у
*

цілому характеризується тим, що дисертаційне дослідження є одним із
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перших в українській кримінальній процесуальній науці комплексним 

дослідженням проблем забезпечення допустимості доказів, проведеним після 

набрання чинності КПК України. До найбільш важливих положень, що 

містять наукову новизну, і можуть бути зараховані до числа тих що 

сформульовані вперше слід віднести нижченаведені:

-  обґрунтовано доцільність відновлення в чинному КПК України 

положення щодо недопустимості використання в доказуванні повідомлених 

особою даних, джерело яких невідоме;

-  висловлено думку, що відомості, які стосуються особи підозрюваного, 

обвинуваченого, зазначені у ст. 88 КПК України, не можуть 

використовуватися для підтвердження винності підозрюваного, 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Для 

встановлення ж інших обставин, що входять до предмета доказування 

(наприклад, закріплених у п. 4 ч.І ст. 91 КПК), заборони щодо визнання їх 

допустимими немає;

-  комплексно розглянуто особливості впливу специфіки процесуальних 

джерел доказів (зокрема, процедури їх отримання й документального 

оформлення) на механізм забезпечення їх допустимості;

-  рекомендовано поділ повноважень прокурора, спрямованих на 

забезпечення додержання вимог допустимості під час досудового 

розслідування, на три групи: (а) спрямовані на забезпечення дотримання 

вимог допустимості під час збирання й закріплення доказів, (б) контрольні, 

які дають можливість виявити вади зібраного доказового матеріалу, і (в) 

компенсаційні, спрямовані на усунення порушень вимог допустимості 

доказів.

Окрім того, у дисертації удосконалено ряд наукових положень, які у 

значній мірі удосконалюють сучасне вчення про допустимість доказів у 

кримінальному провадженні та надають йому подальшого розвитку

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертація

характеризується логічним і чітким змістовним наповненням відповідно до
5
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плану, структура якого забезпечує комплексність та системність 

опрацювання проблематики інституту допустимості доказів у кримінальному 

процесі. У зв ’язку з чим, автор пропонує внести зміни та доповнення до КПК 

України з метою удосконалення правових норм, що забезпечують реалізацію 

зазначеного інституту в процесі доказування. Дисертація виконана 

українською мовою, з дотриманням наукового стилю викладення матеріалу.

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Результати дослідження повного мірою 

відображені в наукових фахових виданнях автора, зміст і характер яких 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України, а також виступах 

автора з доповідями основних положень дисертації на науково-практичних 

конференціях, що в цілому свідчить про достатній рівень її апробації. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у дев’яти наукових 

публікаціях: у п’яти статтях, опублікованих у фахових виданнях України, в 

одній статті, опублікованій у міжнародному виданні, й у трьох тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. Автореферат за своїм 

змістом ідентичний основним положенням дисертації та повністю 

відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, які 

сформульовані у роботі.

Практична значимість результатів дисертаційного дослідження.

Практична значимість роботи полягає у тому, що отримані результати 

можуть бути використані: у науково-дослідницькій сфері -  при подальших 

дослідженнях інституту допустимості доказів; у законотворчій діяльності -  

для вдосконалення й розвитку чинного кримінального процесуального 

законодавства; у правозастосовній діяльності -  у процесі надання допомоги 

практичним працівникам у питаннях формування доказового матеріалу й 

оцінювання доказів; у навчально-методичному процесі -  під час викладання 

курсу кримінального процесу та спецкурсів, при підготовці підручників і 

науково-практичних посібників.
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Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Кайла Івана Юрійовича на тему: “Допустимість доказів у 

кримінальному процесі України” як самостійного наукового дослідження з 

актуальної й важливої для науки та практики проблеми.

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

будь-яке дисертаційне дослідження, вона містить окремі положення та 

висновки, які мають дискусійний характер, потребують додаткової 

аргументації, обґрунтування чи роз’яснення здобувачем під час прилюдного 

захисту, зокрема:

1. На с. 30-31 дисертації автор зазначає: "... на нашу думку, більш

науково обґрунтованим (хоча й таким, що протиставляється положенням

КПК при його буквальному сприйнятті) є підхід, за яким інформація, яку

збирають сторони на стадії досудового розслідування, набуває статусу доказу

лише після того, як її прийме суд. З точки зору М. Є. Шумила, загальне

поняття "доказ", запозичене з КПК 1960 р., у ст. 84 КПК 2012 р. є

анахронізмом, а тому не виконує властивої йому методологічної функції у

кримінальному провадженні. У перебігу досудового розслідування сторони

збирають матеріали про джерела майбутніх доказів -  носії даних про факти й

обставини, що підлягають доказуванню. Зібрані сторонами матеріали можуть

визнаватися доказами за результатами їх інтерпретації лише судовим

органом ... . Якщо виходити з розуміння доказу як прийнятої судом

інформації, то правильніше говорити не про недопустимість доказу, а про

недопустимість визнання отриманих відомостей як доказів або

недопустимість цих відомостей у кримінальному процесі .... У такий спосіб,

з нашого погляду, буде усунута суперечність між дефініцією цілого

(визначенням доказу як інформації, отриманої в порядку, передбаченому

КПК) і мовним позначенням його частини (категорія «недопустимий

доказ»)” . Проте, висловлюючи таку наукову позицію, автору слід було б

навести додаткові аргументи на користь підходу, що інформація, яку
*

збирають сторони на стадії досудового розслідування, набуває статусу доказу
7

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/


лише після того, як її прийме суд, адже натепер, як правильно зазначає автор, 

вона суперечить нормам КГІК України.

2. Розглядаючи на с. 45-46 дисертації питання щодо належного 

суб'єкта збирання доказів, автор при цитуванні ст. 93 КПК та надалі не 

враховує, що крім сторін кримінального провадження та потерпілого, 

збирання доказів здійснюється також представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження. У кримінально-процесуальній доктрині 

висловлені обґрунтовані думки (І.В. Гловюк, М.Г. Моторигіна), що цей 

учасник кримінального провадження має бути віднесений до сторони 

захисту, але натепер, коли законодавець по-іншому вирішує це питання, 

участь представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження 

у доказуванні мала б бути розглянута автором при дослідженні питання щодо 

належного суб'єкта збирання доказів.

3. Неповним є твердження автора на с. 80 дисертації: “Отже, на 

стадії досудового розслідування належними суб’єктами, уповноваженими 

фіксувати показання, є слідчий (п. 2 ч. 2 ст. 40 КПК), прокурор (п. 4 ч. 2 ст. 

36 КПК) або працівник оперативного підрозділу, якому доручено проведення 

допиту (ч. 2 ст. 41 КПК). На стадії судового розгляду суд має безпосередньо 

сприймати показання (ч. 4 ст. 95 КПК)” . Автором не враховано процедуру 

депонування показань, передбачених ст. 225 КПК України, у межах якої 

показання безпосередньо сприймає слідчий суддя. Неповнота характерна і 

для визначення кола допитуваних осіб: “Допитуваними у кримінальному 

провадженні можуть бути лише психічно здорові особи, коло яких визначено 

в законі (підозрюваний, свідок, потерпілий, експерт)” , адже не враховано 

можливість допиту обвинуваченого.

4. На с. 137 дисертаційного дослідження автор робить логічний

висновок про те, що “Надавши стороні захисту й потерпілим право збирати

речові докази, але не закріпивши детальної процедури його реалізації,

законодавець породив дисонанс між новоствореним підходом і науково-
«

практичною аксіомою про залежність допустимості речового доказу від
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правильності його документально-правового оформлення” . Проте, цю 

проблему автору слід було б розглянути дещо в ширшому контексті. 

Враховуючи положення ч. 1 ст. 93 КПК України, що збирання доказів 

здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, 

представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

автору слід було б приділити увагу питанню про те, чи поширюються усі 

умови допустимості доказів, визначені у КПК України, на докази сторони 

захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, і чи можливо виділити якусь специфіку у оцінці 

їх допустимості.

5. Характеризуючи правову природу повноважень прокурора у

досудовому розслідуванні, автор у цілому вірно стверджує на с. 143-144, що

“Повноваження із втручання в оперативну діяльність органів досудового

розслідування виявляються, зокрема, в можливості давати письмові вказівки,

обов’язкові для виконання (ч. З ст. 39, ч. 4 ст. 40 КПК), особисто провадити

слідчі (розшукові) і процесуальні дії (п. 4. ч. 2 ст. 36 КПК), самостійно

(замість слідчого) складати обвинувальний акт (п. 13 ч. 2 ст. 36 КПК) тощо.

Крім того, такі процесуальні повноваження прокурора, як право скасовувати

постанови слідчого (п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК), приймати самостійні процесуальні

рішення (п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК), теж можуть поставити під сумнів його роль як

суто суб’єкта нагляду” . Проте, на думку офіційного опонента, замість

вживання такого доволі доктринально невизначеного терміну, як

«прокурорський контроль», автору доцільно було б характеризувати ці

повноваження прокурора як повноваження із здійснення процесуального

керівництва досудовим розслідуванням, які слід відмежовувати від

повноважень зі здійснення прокурорського нагляду, оскільки повноваження

із здійснення процесуального керівництва мають організаційно-розпорядчий

характер, забезпечують систематичне спостереження за діяльністю органів

досудового розслідування та оперативних підрозділів, перевірку їх діяльності
*

на предмет відповідності вимогам закону.
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Проте, наведені вище зауваження в основному мають дискусійний 

характер та можуть слугувати підставою для наукової полеміки під час 

прилюдного захисту дисертації та не впливають на наукову цінність 

дисертаційного дослідження.

Висновок:

1. Дисертація Кайла Івана Юрійовича на тему “Допустимість 

доказів у кримінальному процесі України” є самостійним, комплексним 

монографічним науковим дослідженням, в якому отримані науково- 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання, яке має суттєве значення у сфері науки кримінального процесу.

2. Дисертаційне дослідження Кайла І. Ю. повною мірою відповідає 

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

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

затвердження Порядку присудження наукових ступенів” .

3. Автор дисертаційного дослідження - Кайло Іван Юрійович 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент

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

“ 17” листопада 2016 року

І _ Відділ діловодства та архіву 
ї Київського національного університету

імен! Тараса Шевченка
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