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До спеціалізованої вченої ради Д 27.855.03
в Університеті державної фіскальної
служби України

ВІДГУК
додаткового Іофіційного опонента, кандидата юридичних наук Забарного
Максима
Михайловича
на
дисертацію
Михайлика
Дмитра
Олександровича «Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому
процесі Укр|аїни», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних і|іаук по спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

Актуальність теми дисертації. Виходячи з результатів аналізу змісту
дисертації, м<})жна констатувати, що актуальність обраної Д.О. Михайликом
теми дослідження є очевидною. У вступі дисертант професійно, виважено та
аргументовану довів у актуальність обраної теми дослідження, а також її зв'язок
з науковими Програмами, темами, планами, сформулювала мету і завдання
даної науково|і розробки та визначила її об’єкт, предмет і методи дослідження,
навела відомості про емпіричну базу дослідження та наукову новизну
І

одержаних результатів, а також обгрунтував практичне значення одержаних
і

результатів, повідомив дані про апробацію результатів дисертації, публікації та
структуру цієї] наукової роботи, тобто у повній мірі автор дисертації дотримався
тих вимог, які пред'являються Міністерством освіти та науки України до
зазначеного структурного елементу будь-якої дисертації.
Для предметної аргументації актуальності дослідження, здобувач вдало
використав я|к статистичний метод пізнання процесуальних дій суду в
кримінально-виконавчому процесі України, так і формально-логічний метод, які
дозволили йому чітко окреслити зміст досліджуваної проблематики, а також
визначити її об’єкт, предмет, мету і задачі дослідження.
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автореферату^ визначено особливост! процесуальних д1й слщчого у процес!
фхксаци злоч^ппв, вчинених в установах виконання покарань М1шстерства
ЮСТИЩ1 Укра1|ЕШ. На жаль, з! зм1сту автореферату складно встановити про якого
слщчого 1де л^ова 1 в чому полягають особливост! д1яльност1 оргашв досудового
розслщування] у процес! ф1ксаци злочин1в, вчинених в установах виконання
покарань.
4. Вив|1ення дисертацп Д.О Михайлика показуе послщовне намагання
автора зваж^но поеднати розгляд теоретичних 1 прикладних

складових

досл1дження, що вщображае його творчий р1вень, здатюсть виршхення
проблемних Цитань крим1нально процесуального права. Цей шдх1д в дисертавд!
мае наскрхзшф характер, що заслуговуе позитивно! ощнки. Водночас, в окремих
випадках зд^бувач мав можлив1сть б1льш ширше розглянути

питания

процесуальш д11 суду в кримшально-виконавчому процес! Украхни, зокрема:
розглянути п]|1тання щодо впровадження у Державну кримшально-виконавчу
службу поса,|[и слщчого, завдання якого розслщувати злочини вчинею у
виправних ко|[ошях; бшьш аргументовано довести дощльн1сть впровадження в
1
крим1нальну юстищю Укршш пен1тен1царних судц1в тощо.
Разом
|

ТИМ, не дивлячись на зазначеш зауваження, варто визнати, що

вони носять '|георетико-тзнавальний 1 рекомендацхйний характер 1 суттевого
впливу на отр иман! в ход! даного досл1дження результати та в щлому високий
р1вень прове^ еного наукового пошуку не мають.
Виснов ж : дисертац1я Михайлика Дмитра Олександровича «Процесуальш
дй

суду

в кримшально-виконавчому

процес! Украши»

е

завершеною

квал1ф1кац1йн эю роботою, яка в1дповщае шифру науково! спещальност!
12.00.09, а та1кож
вимогам МОН Украхни, як1 пред'являються до такого виду
I
наукових пра|Щ> та п.п. 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступешв,
затвердженог^) постановою Кабшету Мш1стр1в Украхни в1д 24 линия 2013
року № 567 (: ВЩП0В1ДНИМИ змшами вщ 27 литшя 2016 року № 567), а и автор
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заслуговуе пр^юудження йому наукового ступеня кавдидата юридичних наук з1
спещальност!I 12.00.09 - крим1нальний процес та кримшал1стика; судова
експертиза; о1|:еративно-розшукова д1яльтсть
Додатковий (|ф1ц1йний опонент:
Начальник п[ятого сл1дчого В1ддшу
розслщуваннк кри1и1нальних провадж;
сл1дчого упр^вл1ння фшансових розс^^у^^
Головного уп|[раВЛ1ННЯ ДФС у М1СТ1
кандидат юридичних наук
2018 р.

.Забарний

