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офіційного опонента кандидата юридичних наук Кучера Вадима 
Олеговича на дисертацію Кушнерика Юрія Анатолійовича на 
тему: «Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та 
розбійних нападів», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації. Грабежі та розбійні напади є найбільш 
тяжкими злочинами проти власності, оскільки об’єктом їх посягання є не лише чуже 
майно, але й життя та здоров’я особи. Однією з характерних рис злочинів цього 
виду є підвищена суспільна небезпека та резонанс, що виникає у зв’язку з 
відкритим, незаконним, корисно-насильницьким нападом на особу з метою 
заволодінням майном, що досить часто вчиняється в умовах очевидності. Відкритий 
характер і зухвалість здійснення злочинів проти власності, зокрема грабежів та 
розбійних нападів, та наслідки, що виникають у зв’язку з їх вчиненням, 
обумовлюють значний суспільний резонанс, чому сприяє і відносно низький рівень 
розкриття вищевказаних злочинів. Так, згідно Єдиного звіту про кримінальні 
правопорушення Генеральної прокуратури України кількість зареєстрованих 
грабежів в 2015 р. становить 22 077, розбійних нападів -  3 524, з них 811 грабежів та 
462 розбійних напади вчинені групами осіб, що робить ці злочини більш суспільно 
небезпечними. За три місяці 2016 р. грабежів зареєстровано 6 369, розбоїв -  1 142. 
На кінець 2015 р. вручено повідомлення про підозру у 7 165 кримінальних 
провадженнях про грабежі, що становить 32,4 % від кількості зареєстрованих 
кримінальних проваджень про злочини цього виду та у 1 825 кримінальних 
провадженнях про розбої, що становить 51,7 % відповідно; передано матеріалів до 
суду з обвинувальним актом -  6 390 кримінальних проваджень про грабежі та 1 444 
матеріали про розбої, що становить 28,9 % та 40,9 % від кількості облікованих у 
2015 р. відповідно. У 2016 р. вручено повідомлення про підозру у 1 430 
кримінальних провадженнях про грабежі (22,4 %) та у 486 кримінальних 
провадженнях про розбої (42,5 %), з обвинувальним актом передано до суду 990
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2
матеріалів про грабежі (15,5 %) та 225 про розбої (19,7 %). При цьому до суду з 
обвинувальним актом передається лише близько 15-30% кримінальних проваджень 
про грабежі та 20-40% кримінальних проваджень про розбійні напади, що не є 
адекватним реагуванням правоохоронних органів на ці види злочинів.

Як бачимо, проблема розслідування грабежів і розбійних нападів є досить 
актуальною та потребує нагального вирішення задля забезпечення належного рівня 
розкриття, розслідування й профілактики злочинів цього виду. У зв’язку з цим 
вагомого значення набуває питання підвищення ефективності процесуального 
керівництва прокурором розслідуванням грабежів або розбійних нападів.

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців, присвячені проблемам процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та розслідування грабежів і розбійних нападів, зокрема: 
Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, В. Д. Берназа, Є. М. Блажівського, Н. В. Глинської, 
І. В. Гловюк, І. В. Гори, М. Л. Грібова, В. О. Гринюка, Ю. М. Грошевого, 
М. В. Даньшина, В. С. Зеленецького, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, О. В. Капліної, 
1.1. Когутича, І. М. Козьякова, В. А. Колесника, О. Б. Комарницької,
В. О. Коновалової, В. П. Корж, В. С. Кузьмічова, В. О. Кучера, Л. М. Лобойка, 
Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, 
В. Т. Нора, М. А. Погорецького, М. В. Руденка, Д. Б. Сергєєвої, Г. П. Середи, 
М. І. Сірого, С. М. Смокова, С. М. Стахівського, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, 
О. М. Толочка, Л. Д. Удалової, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського,
Ю. М. Чорноус, В. П. Шибіка, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, О. О. Юхна та інших. 
Проте комплексно проблемні кримінально-процесуальні та криміналістичні питання 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних 
нападів на дисертаційному рівні за КПК України 2012 р. не досліджувалися.

Тож дисертант у своєму дослідженні зробив вдалу спробу вирішити наукове 
завдання щодо формулювання теоретичних засад та криміналістичних 
рекомендацій, спрямованих на удосконалення процесуального керівництва 
розслідуванням грабежів і розбійних нападів.

Актуальність роботи підкреслюється й тим, що обрана тема дослідження 
відповідає як загальнодержавним, так і відомчим пріоритетам стосовно 
забезпечення протидії злочинності. Дисертація виконана відповідно до Концепції 
реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р); Пріоритетних 
напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 
2010-2014 р. (наказ МВС України від 29.07.2010 р. № 347; Плану заходів Міністерства 
внутрішніх справ України, спрямованих на реалізацію норм Кримінального 
процесуального кодексу України (наказ МВС України від 08.08.2012 р.); планів 
науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських робіт Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка на 2013-2016 р.
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Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації.
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані дисертантом, у 

своїй більшості є обґрунтованими і переконливими. При їх обґрунтуванні 
дисертантом використано широке коло вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, 
законодавство та інші нормативні акти (250 найменувань).

Емпіричну основу дисертації становлять результати узагальнення 
кримінальних проваджень про грабежі та розбійні напади в 2012 р.-1-й квартал 2016 
р.р. (280 кримінальних проваджень), статистичні дані прокуратури України щодо 
здійснення прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі 
процесуального керівництва за 2012 р.-1-й квартал 2016 р.р., дані МВС України 
щодо розслідування грабежів та розбійних нападів й дані Державної судової 
адміністрації України щодо судового розгляду кримінальних проваджень вказаного 
виду, дані анкетування та опитування прокурорів-процесуальних керівників (280 
осіб) і працівників органів досудового розслідування МВС України (220 осіб), а 
також особистий досвід здобувана, набутий під час роботи на посаді прокурора 
Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області.

Методологічну основу дисертації становлять положення теорії кримінального 
процесу й загальної теорії криміналістики. Відповідно до визначених мети та задач 
дослідження, його об’єкта та предмета, в роботі використано такі методи 
дослідження: системно-структурний; діалектичний метод пізнання; порівняльно- 
правовий; методи логіки; статистичні та соціологічні методи тощо. Зазначені методи 
використовувалися в роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило 
всебічність, повноту і об’єктивність дослідження.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, що 
виносяться на захист.

Системний аналіз законодавства, загальних положень теорії кримінального 
права та процесу, криміналістики, кримінології, а також результатів вивчення 
матеріалів судово-слідчої й прокурорської практики, узагальнення статистичних 
даних і проведеного анкетування практичних працівників дало можливість 
дисертантові сформулювати висновки, що відзначаються достовірністю, а також 
аргументувати низку важливих положень, що характеризуються науковою 
новизною.

Найбільш вагомими науковими положеннями дисертанта, що 
характеризуються новизною або її елементами, на думку опонента, вважаються такі:

вперше:
- розроблено криміналістичні рекомендації щодо здійснення процесуального 

керівництва на початку досудового розслідування грабежів та розбійних нападів;
- розроблено криміналістичні рекомендації щодо здійснення процесуального 

керівництва на початковому, подальшому й заключному етапах розслідування 
грабежів та розбійних нападів;
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4
удосконалено:
- поняття та розкрито сутність процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням грабежів і розбійних нападів;
- теоретичне уявлення про мету й завдання процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів;
- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в ході 

провадження окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на 
початковому етапі розслідування грабежів і розбійних нападів, а саме: огляду місця 
події, допиту, затримання;

- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в ході 
провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі 
розслідування грабежів та розбійних нападів;

- наукові положення щодо здійснення процесуального керівництва в ході 
повідомлення особі про підозру під час розслідування грабежів та розбійних 
нападів;

- рекомендації щодо здійснення процесуального керівництва щодо кожної з 
передбачених КПК України форм закінчення досудового розслідування грабежів та 
розбійних нападів;

дістали подальшого розвитку:
- наукові положення щодо співвідношення процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням та прокурорського нагляду;
- систематизація повноважень прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування.
Оцінка змісту дисертації та автореферату.
Дисертантом дотримано вимог, що ставляться МОН України до 

композиційної побудови дисертації. Розділи роботи поєднані загальною метою 
дослідження і в них, відповідно до плану дослідження, розкривається його об’єкт і 
предмет.

У першому розділі «Теоретико-правові основи процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням» на підставі результатів аналізу чинного 
законодавства України, наукових підходів щодо поняття й сутності процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, а також результатів аналізу матеріалів 
практики дисертантом визначені сутнісні ознаки процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та на їх підставі сформульоване визначення поняття 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, зокрема -  це процесуальна 
та організаційно-тактична діяльність прокурора-процесуального керівника, яка 
реалізується в межах досудового розслідування та спрямована на вирішення завдань 
кримінального провадження.

Слушною є думка здобувана, що процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням не є самостійною функцією поряд з прокурорським наглядом за 
досудовим розслідуванням.
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Заслуговує на увагу запропонована автором класифікація повноважень 
прокурора-процесуального керівника в залежності від етапів досудового 
розслідування: на початковому етапі досудового розслідування (від проведення 
першочергових процесуальних дій ще до внесення відомостей до ЄРДР до 
повідомлення особі про підозру); на подальшому етапі досудового розслідування 
(від повідомлення особі про підозру до фактичного закінчення процесуальних дій, 
направлених на отримання або перевірку вже отриманих доказів); на заключному 
його етапі (закінчення досудового розслідування). При цьому, в залежності від 
особливостей злочину, що розслідується, визначаються особливості та зміст 
повноважень прокурора-процесуального керівника на кожному зазначеному етапі 
досудового розслідування.

Виходячи з теорії діяльності, дисертантом обґрунтовано доводиться, що мета 
й завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням, як будь-якого 
виду діяльності, є внутрішніми складовими, невід’ємними елементами цієї 
діяльності як цілісної системи. Саме для досягнення поставленої мети визначаються 
та вирішуються певні завдання, тобто завдання конкретизують мету діяльності.

Робиться висновок, що у чинному КПК України та інших законодавчих актах, 
ані мета, ані завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням не 
визначені. Разом з тим, їх законодавче закріплення є необхідним критерієм для 
визначення ефективності цього виду діяльності.

У другому розділі «Особливості процесуального керівництва на 
початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів» 
обґрунтовується, що успішність розкриття й розслідування грабежів та розбійних 
нападів залежить від швидкості реагування правоохоронними органами на факт їх 
вчинення, від належного професійного процесуального оформлення початку 
досудового розслідування, від виконання завдань кримінального провадження, 
властивих цьому етапу, а також від організації й методики розкриття та 
розслідування грабежів і розбійних нападів «за гарячими слідами».

На підставі системного аналізу положень ч. 1 ст. 214 КПК України, а також 
правозастосовної практики дисертантом зроблено цілком слушний висновок, що 
приводами для початку досудового розслідування грабежів та розбійних нападів є 
заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 
представників влади, громадськості або окремих громадян про вчинення щодо них 
грабежів та розбійних нападів або про участь певних осіб в організації та вчиненні 
грабежів та розбійних нападів, у тому числі, повідомлення, опубліковані в ЗМІ; 
повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які 
затримали підозрювану особу на місці вчинення грабежів та розбійних нападів; явка з 
повинною тощо.

Аргументовано доведено, що процесуальне керівництво прокурором 
досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів може починатися не з 
моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а з моменту виникнення

5
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відповідних приводів та підстав до його початку, що вимагають від органу 
досудового розслідування здійснення відповідних процесуальних дій (огляд місця 
події, затримання, особистий обшук затриманої особи тощо).

Виходячи з результатів аналізу правозастосовчої практики дисертантом 
зазначається, що типовими першочерговими слідчими (розшуковими) діями, що 
проводяться під час розслідування грабежів і розбійних нападів, є огляд місця події, 
допити потерпілого та свідків, призначення судових експертиз, а також інші 
процесуальні дії -  затримання особи, що вчинила грабіж або розбійний напад, та її 
особистий обшук.

З метою підвищення ефективності досудового розслідування обґрунтовано 
зазначається, що у типових слідчих ситуаціях, коли особа заявляє про грабіж або 
розбійний напад, вчинений щодо неї за умов неочевидності, слідчому або 
прокурору-процесуальному керівнику досудовим розслідуванням доцільно надавати 
оперативним підрозділам доручення на проведення допиту потерпілого, допиту 
свідків, які можуть володіти певною інформацією про події, що передували 
вчиненню злочину або сталися після такої події, у тому числі тих свідків, на яких 
вказує потерпілий, а також доручення на проведення огляду місця події. Результати 
вивчення матеріалів судово-слідчої практики, а також опитування слідчих, 
оперативних працівників та прокурорів-процесуальних керівників дали можливість 
зробити автору слушний висновок, що, як правило, сукупність вищевказаних 
заходів є достатньою для вирішення питання про те, чи дійсно заявлена злочинна 
подія мала місце, чи має місце неправдиве повідомлення про вчинення злочину, 
можливо, поєднане з його інсценуванням, і є підстави для закриття кримінального 
провадження за п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Досить позитивним є те, що здобувачем досліджено тактико-організаційні 
особливості провадження першочергових слідчих (розшукових) дій, а також таких 
процесуальних дій, як затримання та особистий обшук затриманої особи. 
Наголошується на тому, що прокурор-процесуальний керівник перевіряє наявність 
фактичних та юридичних підстав їх проведення, скасовує незаконні рішення 
слідчого, надає вказівки слідчому, обов’язкові для виконання.

Слушно зазначається, що у відповідних випадках (вчинення грабежів або 
розбоїв, що кваліфікуються як тяжкі та особливо тяжкі злочини) встановлення особи 
злочинця та прикмети викраденого нею майна здійснюється оперативними 
підрозділами шляхом проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, як 
спостереження за місцем (ст. 269 КПК України), аудіо-, відеоконтроль місця 
(ст. 270 КПК України) та інші. У цих випадках прокурор-процесуальний керівник 
досудового розслідування повинен вчасно приймати рішення про їх проведення та 
погоджувати відповідні клопотання слідчого, тим самим сприяти ефективності 
проведення цих дій. Розглядаючи відповідне клопотання, прокурор, за 
справедливим твердженням здобувана, повинен перевіряти наявність у ньому усіх 
необхідних відомостей, передбачених ч. 2 ст. 248 КПК України, а також матеріалів,
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що додаються до клопотання. Якщо клопотання про проведення відповідної 
негласної слідчої (розшукової) дії складається прокурором особисто, то розгляд 
такого клопотання проводиться слідчим суддею за його участі.

У третьому розділі «Особливості процесуального керівництва на 
подальшому й заключному етапах розслідування грабежів та розбійних 
нападів» на підставі проведеного аналізу наукових джерел, положень чинного 
кримінального процесуального законодавства України та матеріалів практики 
здобувачем визначено сутність ознаки повідомлення про підозру і й на підставі 
цього визначено, що повідомлення про підозру -  це процесуальне рішення, що 
приймається слідчим за погодженням із прокурором або самим прокурором, на 
підставі отриманих доказів у ході проведення слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, та у якому 
формулюється припущення про причетність конкретної особи до вчинення 
кримінального правопорушення. Обґрунтовано доводиться, що повідомлення про 
підозру доцільно оформлювати у вигляді постанови.

Заслуговує на увагу твердження, що в ході здійснення процесуального 
керівництва розслідуванням грабежів та розбійних нападів прокурори повинні 
керуватися правовими позиціями ЄСПЛ, який у своїх рішеннях неодноразово 
зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або 
інформації, які могли б переконати об’єктивного (неупередженого) спостерігача в 
тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Виходячи з результатів аналізу матеріалів кримінальних проваджень автором 
слушно зазначається, що на подальшому етапі розслідування грабежів та розбійних 
нападів типовими слідчими (розшуковими) діями є: допит підозрюваних, допит 
потерпілих і свідків, одночасний допит двох і більше осіб, слідчий огляд (предметів 
чи документів), пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент, судова експертиза. 
Робиться висновок, що послідовність проведення слідчих (розшукових) дій на 
подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв обумовлюється конкретною 
слідчою ситуацією та обставинами, що пов’язані із вчиненням цих злочинів. 
Встановлено особливості процесуального керівництва проведенням слідчих 
(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів.

Обґрунтовано, що процесуальне керівництво проведенням слідчих
(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування грабежів та розбоїв 
спрямоване на додержання вимог закону щодо процесуального порядку проведення 
уповноваженою особою слідчих (розшукових) дій, допустимості, належності та 
достовірності отриманих доказів, забезпечення реалізації прав та законних інтересів 
учасниками кримінального провадження, дотримання розумних строків здійснення 
досудового розслідування, що починають обчислюватися на цьому етапі 
розслідування, а також прийнятих процесуальних рішень у ході проведення слідчих 
(розшукових) дій.

Робиться слушний висновок, що особливості процесуального керівництва на
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етапі закінчення досудового розслідування грабежів та розбійних нападів зумовлені 
формами закінчення кримінального провадження, а також предметом 
прокурорського нагляду на цьому етапі досудового розслідування, який включає в 
себе: перевірку й оцінку процесуальних актів слідчого щодо їх змісту та форми; 
перевірку й оцінку доказів, отриманих на попередніх етапах досудового 
розслідування, якими обґрунтовуються рішення прокурора про звернення до суду з 
обвинувальним актом, з клопотанням про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру; рішення про закриття кримінального 
провадження, розгляд скарг на дії та бездіяльність слідчого.

Повнота викладення основних результатів дисертації в опублікованих 
наукових працях.

Результати дослідження повною мірою відображені в наукових фахових 
виданнях автора, зміст і характер яких відповідають вимогам МОН України, а також 
виступах автора з доповідями основних положень дисертації на науково-практичних 
конференціях, що в цілому свідчить про достатній рівень її апробації.

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені у 16 
наукових публікаціях, 6 з яких опубліковано у виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань, одному зарубіжному виданні та у 9 тезах доповідей і 
повідомлень на науково-практичних конференціях і круглих столах.

Автореферат за своїм змістом ідентичний основним положенням дисертації 
та повністю відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, які 
сформульовані у роботі.

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 
протидії злочинності.

Практична значимість роботи полягає у тому, що рекомендації та пропозиції, 
сформульовані автором дослідження, безпосередньо спрямовані на вдосконалення 
правоохоронної практики.

Результати дослідженім використано у: нормотворчій діяльності -  щодо 
вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, яке регламентує 
повноваження прокурора щодо здійснення процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням (лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності від 02.10.2014 р. № 04-19/14-
2063); практичній діяльності -  пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 
впроваджені в практичну діяльність і використовуються Г оловним слідчим 
управлінням МВС України при проведенні навчально-методичних семінарів і 
практичних занять у системі службової підготовки, а також на курсах підвищення 
кваліфікації працівників органів досудового розслідування щодо розслідування 
грабежів та розбоїв (акти впровадження ГСУ МВС України від 02.12.2013 р.; ГСУ 
Національної поліції України від та 04.03.2016 р.), працівників органів прокуратури 
України (акт впровадження Київської місцевої прокуратури № 10 від 12.04.2016 р.); 
навчальному та науково-дослідному процесі -  при викладанні курсів «Кримінальне

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/


9
процесуальне право України», «Прокуратура України», «Криміналістика», 
«Особливості розслідування окремих видів злочинів», та підготовці підручників, 
навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів (акти впровадження 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.2016 р., 
Національної академії внутрішніх справ від 03.03.2016 р., Національного університету 
«Одеська юридична академія» від 14.05.2014 р., Львівського національного 
університету імені Івана Франка від 04.03.2016 р., Академії адвокатури України від 
29.02.2016 р.).

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 
дисертації Кушнерика Юрія Анатолійовича на тему: «Процесуальне керівництво 
розслідуванням грабежів та розбійних нападів» як самостійного наукового 
дослідження з актуальної й важливої для науки та практики проблеми.

Не зупиняючись більш детально на загальній позитивній оцінці роботи в 
цілому, хотілося б звернути увагу на окремі дискусійні питання, які 
потребують додаткової аргументації чи роз’яснення здобувачем під час 
прилюдного захисту, зокрема:

1. На стор. 4 автореферату та стор. 10 дисертації здобувачем серед положень 
наукової новизни зазначено, що ним вперше розроблено криміналістичні 
рекомендації щодо здійснення процесуального керівництва на початку досудового 
розслідування грабежів та розбійних нападів (п. 1); розроблено криміналістичні 
рекомендації щодо здійснення процесуального керівництва на початковому, 
подальшому й заключному етапах розслідування грабежів та розбійних нападів (п. 
2). Наукова новизна цих положень не викликає жодних сумнівів, водночас під час 
публічного захисту потребує додаткового обґрунтування позиція автора щодо 
співвідношеннях таких правових категорій як “початок досудового розслідування” 
та “початковий етап розслідування”, оскільки ані в тексті дисертації, ані 
автореферату це питання не розкрито.

2. Дисертант на стор. 129 дисертації та стор. 11 автореферату зазначає, що у 
практиці виникають випадки, коли в матеріалах кримінального провадження наявна 
достатність доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні грабежу або 
розбійного нападу, проте слідчі, прокурори позбавлені можливості повідомити особі 
про підозру через невстановлення місцезнаходження такої особи. Зважаючи на 
вищезазначене автором пропонується доповнити ст. 278 КПК України таким 
положенням: “Якщо місцезнаходження підозрюваного на момент складання 
повідомлення про підозру не встановлено, слідчий, прокурор зобов’язані вручити 
йому повідомлення про підозру не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту його 
затримання чи приводу, у разі оголошення в розшук у порядку, передбаченому цим 
Кодексом”. Слід зауважити, що відповідно ч. 1 ст. 42 КПК України особа може 
набути статусу підозрюваного, якщо щодо неї складено повідомлення про підозру, 
однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте 
вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення
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повідомлень. У зв’язку з чим, на думку офіційного опонента, внесення відповідних 
доповнень до ст. 278 КПК України є недоцільним.

3. На стор. 3-4 автореферату здобувач наводить потужну емпіричну базу 
дослідження (Узагальнення кримінальних проваджень про грабежі та розбійні 
напади в 2012 р.-1-й квартал 2016 р.р. (280 кримінальних проваджень), статистичні 
дані прокуратури України щодо здійснення прокурорського нагляду за досудовим 
розслідуванням у формі процесуального керівництва за 2012 р.-1-й квартал 2016 
р.р., дані МВС України щодо розслідування грабежів та розбійних нападів й дані 
Державної судової адміністрації України щодо судового розгляду кримінальних 
проваджень вказаного виду, дані анкетування та опитування прокурорів- 
процесуальних керівників (280 осіб) і працівників органів досудового розслідування 
МВС України (220 осіб), а також особистий досвід здобувана, набутий під час 
роботи на посаді прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області). 
На думку офіційного опонента, задля підтвердження більшої репрезентативності 
роботи у тексті автореферату необхідно було б більш детально відобразити 
результати соціологічних досліджень, посилаючись на відповідні кількісні 
показники, як це відображено у дисертації.

4. Для більш повного розкриття предмету дослідження, на погляд офіційного 
опонента, необхідно б було дослідити питання щодо особливостей процесуального 
керівництва розслідуванням грабежів або розбійних нападів у рамках міжнародного 
співробітництва.

Проте, зазначені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії 
й щодо інших положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде продовжена 
під час захисту. Але ці зауваження переважно мають локальний, дискусійний, 
характер і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного 
дослідження.

Оцінка змісту дисертації, н завершеність в цілому, оформлення.
Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 
завершеною роботою. Дослідження виконано зрозумілою, юридично і літературно 
грамотною мовою. Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 
встановленим МОН України вимогам.

Роботу характеризує належна методологічна і загально-теоретична культура, 
яка підтверджує наукову новизну сформульованих в дисертації теоретичних 
положень, висновків і науково-практичних рекомендацій, що виносяться на захист, 
їх достатню обґрунтованість, і достовірність.
Дисертація є кваліфікованою науковою працею, що містить результати проведених 
автором власних досліджень. Дисертантом отримані нові науково обґрунтовані 
результати, які в сукупності розв’язують важливе наукове завдання -  сформулювати 
теоретичні засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані на удосконалення 
процесуального керівництва розслідуванням грабежів і розбійних нападів.

10
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11
Вищевикладене дає підстави для остаточного висновку про те, що 

дисертація Кушнерика Юрія Анатолійовича на тему: «Процесуальне керівництво 
розслідуванням грабежів та розбійних нападів» відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12 
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звання старшого 
наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність.

Офіційний опонент:
Кандидат юридичних наук,
Перший заступник керівника 
Київської місцевої прокуратури № 10 Кучер
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В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію Кушнерика Юрія Анатолійовича 

«Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека, відповідно до ст. З Конституції України, визнаються 

найвищою соціальною цінністю. Тому питання боротьби зі злочинами, які 

посягають на них завжди були та залишаються одним з пріоритетних напрямів 

діяльності правоохоронних органів нашої держави. До числа таких злочинів 

належать кримінальні правопорушення корисливо-насильницького спрямування, 

зокрема грабежі та розбійні напади, питання протидії яким останніми роками 

набувають дедалі більшої актуальності. Адже масове озброєння суспільно 

небезпечних елементів у наслідок протиправного заволодіння цілими партіями 

вогнепальної зброї протягом 2013-2014 років та тривалих бойових дій на Сході 

України, глибока економічна та соціальна криза, зубожіння населення спричинили 

стрімке зростання кількості грабежів та розбоїв. Відповідно суттєво збільшилось 

навантаження на слідчих, які розслідують ці злочини та оперативні підрозділи, що 

виконують їх доручення. В таких умовах, через прагнення до формального 

покращення результатів роботи, часто не виконується завдання кримінального 

провадження -  забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 

був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження 

була застосована належна правова процедура. Тому завдання забезпечення 

законності під час розслідування грабежів та розбоїв є надзвичайно актуальними. 

Одним із основних засобів виконання цього завдання є прокурорський нагляд, що

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

зумовлює актуальність обраної тематики.
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2

Достатньо високий ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та її належний науковий рівень 

зумовлені:

1. Використанням у дослідженні сукупності методів і прийомів наукового 

пізнання, що дало можливість дослідити проблеми процесуального керівництва 

розслідуванням грабежів та розбійних нападів в єдності їх соціального змісту та 

юридичної форми.

2. Відповідною емпіричною базою дослідження, яку становлять результати 

узагальнення 280 кримінальних проваджень про грабежі та розбійні, статистичні 

дані прокуратури України щодо здійснення прокурорського нагляду за досудовим 

розслідуванням у формі процесуального керівництва, дані МВС України щодо 

розслідування грабежів та розбійних нападів й дані Державної судової адміністрації 

України щодо судового розгляду кримінальних проваджень вказаного виду, дані 

анкетування та опитування прокурорів-процесуальних керівників (280 осіб) і 

працівників органів досудового розслідування МВС України (220 осіб), а також 

особистий досвід здобувана.

3. Якісним науковим аналізом положень праць з філософії, кримінології, 

кримінального права і процесу, криміналістики, теорії та практики прокурорського 

нагляду, оперативно-розшукової діяльності, теорії управління, а також критичним 

аналізом норм відповідних правових актів. Наукові джерела використані переважно 

критично -  з глибоким аналізом, полемікою та аргументацією власного підходу до 

тих чи інших положень, висновків чи пропозицій їх авторів.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

виносяться на захист. Комплексне опрацювання та системний аналіз норм, що 

регулюють питання процесуального керівництво розслідуванням (зокрема, грабежів 

та розбійних нападів), вивчення наукового надбання у галузі загальної теорії права, 

оперативно-розшукової діяльності, кримінології, криміналістики, кримінального, 

кримінально-процесуального права та практики їх застосування -  все це дало 

можливість дисертантові сформулювати наукові положення, що відзначаються 

достовірністю, а також аргументувати низку важливих положень, що
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з
характеризуються науковою новизною. Вони збагачують теорію кримінального 

процесу та криміналістики, сприяють формуванню оптимальної організаційно- 

правової моделі процесуального керівництва розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів.

До найбільш вагомих наукових положень дисертанта, що характеризуються 

новизною або її елементами, слід віднести:

• створення криміналістичних рекомендацій щодо здійснення 

процесуального керівництва на початку досудового розслідування грабежів та 

розбійних нападів;

• надання криміналістичних рекомендацій щодо здійснення 

процесуального керівництва на початковому, подальшому й заключному етапах 

розслідування грабежів та розбійних нападів;

• удосконалення поняття та розкриття сутності процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням;

• надання авторського визначення мети та визначення завдань 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів;

• удосконалення наукових положень щодо здійснення процесуального 

керівництва в ході провадження окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій на початковому етапі розслідування грабежів і розбійних 

нападів, а саме: огляду місця події, допиту, затримання;

• формулювання наукових положень щодо здійснення процесуального 

керівництва в ході провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій на 

початковому етапі розслідування грабежів та розбійних нападів;

• збагачення наукових положень щодо здійснення процесуального 

керівництва в ході повідомлення особі про підозру під час розслідування грабежів та 

розбійних нападів;

• надання рекомендацій щодо здійснення процесуального керівництва

щодо кожної з передбачених КПК України форм закінчення досудового
*

розслідування грабежів та розбійних нападів;
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• розвиток наукових положень щодо співвідношення процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та прокурорського нагляду;

• систематизація повноважень прокурора як процесуального керівника 

досудового розслідування.

Оцінка змісту дисертації та її автореферату. Дисертант виконав вимоги, що 

ставляться Міністерством освіти і науки України до цього виду наукових робіт.

Автором сформульовані основні наукові положення, які характеризуються 

науковою новизною або її елементами і виносяться на захист. Дисертантом 

висловлене бачення щодо подальшого впровадження результатів дослідження та 

дана характеристика їх апробації.

Зміст дослідження повністю відповідає темі. Структурна побудова роботи є 

логічною, раціональною та забезпечує досягнення поставленої мети. Всі розділи і 

підрозділи логічно пов’язані між собою та містять вирішення конкретних завдань, 

що були поставленні автором для досягнення мети дослідження.

У першому розділі, на підставі результатів аналізу чинного законодавства 

України, дослідження етимологічного значення терміну «керівництво», висвітлених 

у науковій літературі точок зору фахівців на поняття й сутність процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, а також результатів аналізу матеріалів 

практики визначені сутнісні ознаки процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням та на їх підставі сформульоване визначення поняття процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. На основі наукового аналізу результатів 

практики та теоретичного доробку попередників автор визначає мету та завдання 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням й пропонує відповідні 

доповнення до чинного КПК України.

Другий розділ присвячено особливостям процесуального керівництва на початку 

досудового розслідування грабежів та розбійних нападів, в ході провадження 

першочергових слідчих (розшукових), у тому числі й негласних, а також інших 

процесуальних дій.

У третьому розділі досліджено проблемні питання процесуального
*

керівництва повідомленням про підозру особі, яка вчинила грабіж або розбійний
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напад, а також у ході проведення процесуальних дій на подальшому етапі 

розслідування та на етапі закінчення досудового розслідування.

У висновках дисертації автором викладено найбільш важливі наукові та 

практичні результати дослідження. Структура висновків відповідає змісту роботи та 

забезпечує висвітлення результатів виконання кожного із завдань, що були 

поставлені автором у вступі.

У авторефераті точно і достатньо повно відображено зміст, основні положення 

та висновки, викладені у дисертації.

Значення праці для науки полягає в тому, що проведене дослідження дало 

можливість розв’язати низку теоретичних проблем, обгрунтувати нові теоретичні 

положення щодо правового регулювання та організації процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням грабежів та розбійних нападів. Висновки та положення, 

сформульовані в дисертантом розвивають теорію кримінального процесу, 

криміналістики, прокурорського нагляду їх понятійний апарат і можуть бути 

використані для подальших наукових досліджень, що стосуються боротьби з 

корисливо-насильницькою злочинністю та правового регулювання і організації 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів.

Впровадження положень та висновків дисертації у наукову діяльність призведе 

до підвищення ефективності досліджень спрямованих на вирішення проблем 

протидії корисливо-насильницьким злочинам.

Значення праці для практики полягає у підвищенні ефективності 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів та збагачення навчального матеріалу для підготовки кадрів прокуратури та 

органів досудового розслідування.

Сьогодні результати дослідження використовуються нормотворчій діяльності -  

для вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, яке 

регламентує повноваження прокурора щодо здійснення процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням; у практичній діяльності Головного слідчого 

управлінням МВС України, а також у окремих структурних* підрозділах
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прокуратури; у навчальному процесі та науково-дослідній діяльності Національної 

академії внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична 

академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Академії 

адвокатури України (відповідні акти впровадження подано здобувачем у якості 

одного з додатків до дисертації)

Повнота викладу наукових положень, висновків. Основні положення та 

висновки дослідження достатньо повно викладені у 16 наукових публікаціях, 6 з 

яких опубліковано у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань, 

одному зарубіжному виданні та у 9 тезах доповідей і повідомлень на науково- 

практичних конференціях і круглих столах.

Зауваження щодо змісту та окремих положень дисертації. Разом з 

позитивними здобутками автора у розробці теми, що досліджується, вважаємо за 

потрібне висловити деякі зауваження до дисертації, а саме:

1. Обґрунтовуючи актуальність теми, дисертант стверджує, що низький рівень 

«розкриття та розслідування» грабежів і розбійних нападів, в числі іншого, 

зумовлений тим, що «провадження за нерозкритими злочинами у переважній 

більшості залишаються поза увагою слідчих або ж досудове розслідування цих 

злочинів взагалі не здійснюється» (в подальшому у тексті дисертації термін 

«розкриття злочинів» зустрічається понад 20 разів: с. 18, 22, 29, 35, 51, 58, 59, 73, 75, 

83, 91, 107, 108 та ін.). Ураховуючи те, що цей термін не вживається у чинному 

законодавстві, потрібно аби автор роз’яснив, що він розуміє під «розкриттям 

грабежів і розбійних нападів». Бажано аби дисертант висловив свою позицію щодо 

доцільності впровадження до законодавства терміну «розкриття злочинів».

2. Дисертант визначає процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

як процесуальну та організаційно-тактичну діяльність прокурора -  процесуального 

керівника, яка реалізується в межах досудового розслідування та спрямована на 

вирішення завдань кримінального провадження (с. 6 автореферату, с. 24 дисертації). 

У подальшому він розширяє це визначення, зауваживши, що процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням є одною із форм нагляду прокурора за 

забезпеченням додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову
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діяльність й досудове розслідування (с.13 автореферату, с. 44, 56 дисертації). При 

цьому незрозумілим залишається що таке «організаційно-тактична діяльність», які 

саме дії прокурора включено до цієї категорії? Загалом, сумнівним є доцільність 

найменування діяльності як «тактичної». Навпаки, за усталеними у науці підходами 

розглядають тактику певної діяльності (слідчої, оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної тощо) й тактику конкретних заходів.

3. Дисертант стверджує, що під час розслідування грабежів та розбійних 

нападів виникає необхідність надати доручення оперативним підрозділам щодо 

здійснення організаційних заходів, наприклад, встановити свідків-очевидців, 

здійснити комплекс пошукових заходів особи-злочинця «за гарячими слідами» за 

словесним портретом, наданим потерпілим або свідками тощо (с. 76 дисертації). 

Незрозуміло, чому автор називає організаційними заходи, які мають усталену назву 

(оперативно-розшукові) та до прийняття КПК 2012 року на законних підставах 

вживалися оперативними підрозділами. Дисертанту доцільно було більш конкретно 

визначитися з переліком таких заходів та запропонувати шляхи правового 

врегулювання їх негайного застосування у разі вчинення злочинів, зокрема, 

корисливо-насильницького спрямування.

4. На стор. 105 дисертації автор зазначає, що у випадках вчинення грабежу або 

розбою (що кваліфікуються як тяжкий та особливо тяжкий злочин), про особу 

злочинців і прикмети викраденого ними майна орієнтуються відповідні оперативні 

підрозділи, силами яких проводяться такі негласні слідчі (розшукові) дії, як 

спостереження за місцем (ст. 269 КПК України), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 

КПК України) та інші. Бажано аби дисертант уточнив відносно яких саме місць 

силами оперативних підрозділів доцільно здійснювати візуальне спостереження та 

аудіо-, відеоконтроль на початковому етапі розслідування грабежів та розбійних 

нападів. Адже у практичній діяльності мають місце випадки нераціонального 

використання сил і засобів оперативних підрозділів, зокрема, коли встановлюють 

спостереження за місцем вчинення злочину (з суто теоретичного розрахунку, що 

злочинець туди повернеться). При цьому витрачаються значні ресурси, у той час, як 

за інформацією конфідентів, особи, що вчинили розбій вже знаходяться у іншій
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країні. Важлива роль у запобіганні таким випадкам належить процесуальному 

керівнику досудового розслідування, який погоджує відповідні клопотання.

5. Автору бажано було б звернути увагу на єдність застосовуваної 

термінології. Так, у тексті автореферату та дисертації зустрічаються терміни 

«розбійницький напад» та «розбій»; «слідчі органи» та «органи досудового 

розслідування»; «розслідування» та «досудове розслідування». Крім того, 

виникають питання щодо обґрунтованості застосування терміну «прокурор- 

процесуальний керівник», який зустрічається у дисертації на сторінках 9, 12, 19, 34, 

43, 49, 56, 94, 105, 108, 109, 112-115 та ін. На думку офіційного опонента, у даному 

словосполученні слово «прокурор-процесуальний» не має визначеного лексичного 

значення та не може вживатися самостійно. Імовірно, за необхідності підкреслити, 

те що прокурор здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

доцільно використовувати інші мовні конструкції: прокурор -  процесуальний 

керівник; прокурор (як процесуальний керівник).

Слід наголосити, що висловлені зауваження носять дискусійний характер і не 

впливають загальний високий рівень проведеного наукового дослідження та на 

загальну позитивну оцінку якості виконаної Кушнериком Юрієм Анатолійовичем 

роботи за темою «Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних 

нападів».

ВИСНОВОК

Дисертація Кушнерика Юрія Анатолійовича «Процесуальне керівництво 

розслідуванням грабежів та розбійних нападів», що подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, є 

завершеною монографічною працею, що містить нові науково обґрунтовані 

результати проведених здобувачем досліджень, які розв’язують наукове завдання 

формування теоретичних засад та практичних рекомендацій здійснення 

процесуального керівництва розслідуванням грабежів та розбійних нападів. 

Дисертація відповідає вимогам п.п. 9, 11, 13 Порядку присудження наукових
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ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а 

її автор 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 
оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник
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