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оператнвно-розшукова діяльність

Актуальність теми дослідження. Людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визначені Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Відповідно головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.Конституціє України та Кримінальним процесуальним кодексом України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого. Особливої актуальності питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб набуває у кримінальних процесуальних відносинах, адже сам факт вчинення кримінальногоправопорушення порушує права та своооди потерпілих осю, тоді як викриття осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, доведеність їхньої вини та притягнення до кримінальної відповідальності, що зазвичай супроводжується засобами процесуазьного примусу, потребує дієвого механізму захисту прав вказаних учасників кримінального провадження. Саме тому право особи на судовий захист є невід’ємним і являє собою гарантію захисту інших її прав та законних інтересів, необхідну передумову справедливого судочинства, є запорукою дотримання державними органами та їх посадовими особами процесуальних прав та обов’язків.Водночас, низка питань пов’язаних з правом па оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, суду не знайшли свого законодавчого урегулювання, зокрема, розширення рішень, дій, бездіяльності, які можутьбути оскаржені, порядок розгляду скарги, і|аслУніверситетідержадмїїлеі ої
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скарги тощо, що й спричиняє недотримання прав особи на захист.
Статистична звітність Генеральної прокуратури України, свідчить, що 

впродовж 2015-2018 рр. спостерігається стійка тенденція до збільшення 
кількості задоволених скарг судом на рішення, дії, бездіяльність органів 
досудового розслідування, прокуратури, а саме у 2015 році судами було 
розглянуто 12 035 скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого або прокурора 
під час досудового розслідування злочинів, з яких 3874 було 
задоволено (тобто 32,2 %), у 2016 році -  12 361 скарга, з яких задоволено -  
4922 (39,8 %), у 2017 році 10 316 скарг, з яких задоволено -  4654 (45,1 %), у 
2018 році -  9488 скарг, з яких задоволено -  4402 (46,4 %).

Наведена надає можливість стверджувати, що на тлі зменшення 
кількості подання скарг, збільшується кількість їх задоволення, що свідчить 
про порушення прав громадян під час досудового розслідування.

Дисертантом проаналізовано монографічні праці, в яких 
досліджувалися питання оскарження рішень, дій, бездіяльності під час 
досудового розслідування, зокрема таких науковців як Д. М. Валігура, 
1.1. Зарева, О. В. Калиновський, Д. І. Клепка, Л. М. Кирій, Д. П. Кисленко, 
Д. Є. Крикливець, О. О. Ольховська, С. О. Пшенічко, В. І. Чорнобук, 
Г. В. Федотова, Л. В. Черечукіна тощо. На основі аналізу наукових праць 
вказаних науковців, з’ясовано, що комплексне дослідження питань 
оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть бути 
оскаржені прокуророві або слідчому судді, наслідки розгляду прокурором 
або слідчим суддею скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора 
під час досудового розслідування на сьогодні залишаються мало 
дослідженими.

Про актуальність обраної теми свідчить узгодження її з Пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року, затвердженими 
Законом України від 9 вересня 2010 року № 2519-УІ, Концепцією 
реформування кримінальної юстиції України, затвердженою Указом 
Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008, Національною 
стратегією у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженою 
Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Стратегією 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 20 травня 
2015 року №276/2015, та спрямоване на виконання Плану заходів із 
виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в 
Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 
2011 року № 24/2011.

Ураховуючи, що дисертаційне дослідження Олександра Васильовича
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Ромасєва направлене на розробку теоретичних та практичних рекомендацій 
щодо вирішення вказаних проблем, актуальність теми дисертації не викликає 
сумнівів.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність.
Ознайомлення з дисертацією та її авторефератом дає підстави стверджувати, 
що наукова праця містить необхідні для такого дослідження компоненти -  
критичний аналіз досягнень більшості попередніх дослідників цієї' та 
суміжних проблем, увагу до результатів соціологічного опитування 
адвокатів, суддів, прокурорів, слідчих, належну апробацію результатів 
наукового дослідження.

Основні положення, висновки та рекомендації, що сформульовані 
автором у дисертації, в тому числі й ті, що віднесені ним до наукової 
новизни, мають відповідний рівень обґрунтованості. Цього вдалося досягти 
шляхом використання широкого кола наукової літератури та результатів 
емпіричних досліджень.

Науковий апарат рецензованої дисертації та її автореферату є 
достатньо високим, матеріал викладений чітко, доступно та юридично 
грамотно. Позиції, які відстоює автор, ґрунтуються на наявних досягненнях 
науки кримінального процесу, положеннях суміжних дисциплін. Свої думки, 
висновки, пропозиції О. В. Ромасєв підтверджує фактами, критичним 
аналізом чинного законодавства, а також вже висловленими в юридичній 
літературі позиціями учених з відповідного приводу.

Методологія дисертаційного дослідження вибрана вірно. Аналізуючи 
основні положення і висновки дисертації, можна стверджувати, що дисертант 
володіє методологією наукового аналізу складних наукових проблем теорії і 
практики юридичної науки.

Слід акцентувати увагу і на достатньому емпіричному матеріалі, який 
цілком відповідає вимогам репрезентативності. Так, емпіричну основу 
наукового дослідження становлять офіційні дані (статистика, звіти, 
узагальнення, судові рішення) Європейського суду з прав людини, 
Верховного Суду, Генеральної прокуратури України, Національної поліції 
України), зведені дані соціологічного опитування 45 адвокатів, 23 суддів 
місцевих та апеляційних судів, 72 прокурорів територіальних органів 
Генеральної прокуратури України, 83 слідчих органів досудового 
розслідування територіальних органів Національної поліції України (м. Київ, 
Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, 
Одеська, Полтавська Харківська області) за період з 2014 до 2018 рр., а також



власний досвід роботи дисертанта в органах досудового розслідування та 
адвокатської практики.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 
рекомендацій полягає в тому, що дисертація є одним із перших в Україні 
комплексним монографічним дослідженням особливостей оскарження 
рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового 
розслідування.

Автору вдало класифіковано суб’єктів розгляду скарг на рішення, дії 
чи бездіяльність слідчого, прокурора залежно від їх правового статусу: 
суб’єкти, які здійснюють відомчий контроль; суб’єкти, які здійснюють 
прокурорський нагляд; суб’єкти, які здійснюють судовий контроль (слідчий 
суддя та колегія суддів апеляційного суду). А також, систематизовано 
рішення, дії, бездіяльність прокурора, слідчого, які можуть бути оскаржені на 
досудовому розслідуванні, на ті, що передбачені ст. 303 КПК України, та ті, 
які передбачені іншими нормами і визначають особливий порядок їх 
оскарження.

Заслуговують на увагу запропонований дисертантом порядок 
здійснення контролю щодо виконання рішення прокурора про задоволення 
скарги поданої на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 
досудового розслідування, який полягає в наданні вказівки про виконання 
прийнятого рішення, заслуховуванні про її виконання, прийнятті рішення про 
активізацію виконання вказівки прокурора.

Визначено та запропоновано нормативно передбачити процесуальний 
порядок виконання ухвали слідчого судді щодо задоволення скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, який полягає в ухваленні 
рішення про здійснення контролю прокурором щодо виконання ухвали 
слідчого судді; інформування прокурором скаржника про виконання ухвали 
слідчого судді; інформування суду про виконання ухвали у встановлені 
строки. А також виокремлено пропозиції щодо закріплення окремою 
нормою, яка передбачала б можливість оскарження рішення, дії, 
бездіяльності слідчого, прокурора залежно від компетенції уповноваженого 
суб’єкта: подання скарги прокурору, а у разі відмови або часткового 
задоволення -  до слідчого судді; подання скарги слідчому судді.

Детальний й аргументований розгляд окремих питань теми наукового 
дослідження дозволив дисертантові удосконалити:

поняття скарги, під якою слід розуміти офіційне письмове звернення 
особи до суб’єкта, уповноваженого на його розгляд і вирішення, з приводу 
протиправних або необгрунтованих, на думку скаржника, рішення, дії чи 
бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування у
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кримінальному провадженні з метою усунення порушень прав і свобод особи 
та/або відновлення порушених законних прав та інтересів;

поняття оскарження на досудовому розслідуванні, під яким слід 
розуміти, процесуальне право уповноваженої законом особи на подання 
скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора до 
компетентного суб’єкта, наділеного процесуальним статусом у 
кримінальному провадженні, який на підставі доводів скаржника приймає 
процесуальне рішення щодо задоволення, часткового задоволення або 
відмови у задоволенні вимог, викладених у скарзі;

поняття рішення слідчого, прокурора, яке може бути оскаржене, тобто 
письмовий документ, передбачений кримінальним процесуальним законом, 
що приймається слідчим, прокурором у межах компетенції та за наявності 
підстав, передбачених КПК України, яке виражає їх внутрішнє переконання, 
що ґрунтується на підставі зібраних під час розслідування кримінального 
провадження доказів і встановлює правові наслідки для учасників 
кримінального провадження;

визначення ознак оскарження у кримінальному провадженні, які 
виражаються у сукупності повноважень -  особи, яка подала скаргу, і 
суб’єкта, який здійснює її розгляд і вирішення; знаходить своє вираження у 
діяльності, що полягає у зверненні особи зі скаргою до компетентного 
суб’єкта, та відповідної діяльності посадової особи, уповноваженої на 
розгляд скарги; має своїм наслідком перевірку фактів і доводів, викладених 
скаржником, та прийняття за наслідками відповідного рішення щодо: 
необхідності скасування рішення, зобов’язання вчинити чи припинити дію, 
відмову у задоволенні вимог скаржника у випадку їх не підтвердження.

Об’єкт і предмет дисертаційного дослідження сформульовані вдало і 
відповідають вимогам МОЬІ України. Об’єктом дослідження є 
правовідносини, що виникають у процесі оскарження рішень, дій, 
бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування. 
Предметом дослідження є оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування.

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки та 
рекомендації мають належний рівень обґрунтованості й достовірності, що 
забезпечується досить вдалою й продуманою структурою наукової розробки, 
логікою викладення матеріалу, потужним масивом законодавчої, емпіричної 
та джерельної бази. У цілому, структура дисертації є логічно побудованою та 
ґрунтується на комплексному підході до вирішення наукового завдання щодо 
особливостей оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під 
час досудового розслідування, а також розробка науково-теоретичних



рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації та 
практики оскарження таких рішень, дій чи бездіяльності.

Сформульовані дисертантом висновки до розділів наукової розробки та 
загальні висновки дисертації у своїй більшості є переконливими.

Дисертант вдало визначає мету дослідження, яка полягає у вирішенні 
наукового завдання щодо особливостей оскарження рішень, дій, 
бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування, а також 
розробка науково-теоретичних рекомендацій та пропозицій щодо 
вдосконалення правової регламентації та практики оскарження таких рішень, 
дій чи бездіяльності. Для досягнення цієї мети автором визначено такі 
основні завдання: розкрити стан дослідження проблем оскарження рішень, 
дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування; 
охарактеризувати зміст і визначити суб’єктів розгляду скарг на рішення, дії, 
бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування; 
виокремити рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути 
оскаржені прокуророві та слідчому судді; визначити наслідки розгляду 
прокурором, слідчим суддею скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування; сформулювати пропозиції до 
кримінального процесуального законодавства щодо особливостей 
оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час 
досудового розслідування.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані та викладені в роботі положення, висновки впроваджені та 
використовуються у:

практичній діяльності -  як рекомендації під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень слідчими підрозділами (акт 
впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України);

законотворчій діяльності -  при внесенні змін і доповнень до 
кримінального процесуального законодавства України (довідка Інституту 
законодавства Верховної Ради України);

науково-дослідній сфері -  при подальшому дослідженні і вирішенні 
проблем, пов’язаних із оскарженням рішень, дій, бездіяльності слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування (акт впровадження Науково- 
дослідного інституту публічного права);

освітньому процесі -  для підготовки та проведення лекцій, 
семінарських і практичних занять з навчальних дисциплін «Актуальні 
питання кримінального процесуального права», «Кримінально-процесуальне 
доказування», «Практикум зі складання кримінально-процесуальних 
документів», «Складання кримінально-процесуальних документів на стадії
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досудового розслідування» (акт впровадження Національної академії 
внутрішніх справ).

Повнота викладення наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації та в опублікованих працях.
Основні наукові результати дисертації викладені у 11 наукових публікаціях, 
серед яких п’ять статей, опублікованих в юридичних фахових виданнях 
України, затверджених наказом МОН України, одна -  в іноземному 
фаховому виданні та п’ять тез доповідей, опублікованих у збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій. Дисертаційне дослідження 
складається із вступу, трьох розділів, що містять шість підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків.

Важливість для юридичної науки, одержаних автором дисертації 
результатів. Дисертаційне дослідження О. В. Ромасєва має теоретико- 
прикладний характер, тому його значення може бути виявлене як у сфері 
подальших наукових досліджень, так і правоохоронній практиці.

Оцінка змісту дисертації та автореферату.
У першому розділі дисертаційного дослідження «Теоретико-правові 

основи оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час 
досудового розслідування» автором проаналізовано праці сучасних учених і 
законодавство, яке стосується предмету оскарження рішень, дій, 
бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування. 
Визначено поняття його змісту та вимог до скарг, засади оскарження 
рішення, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора, розкрито межі та предмет 
під час оскарження на досудовому розслідуванні, розвиток і впровадження в 
кримінальний процес процедури розгляду й вирішення скарг під час судового 
засідання.

Визначено проблемні питання оскарження рішення, дії, бездіяльності 
слідчого, прокурора під час досудового розслідування, що потребують 
наукового вирішення.

Цілком вірно О. В. Ромасєв приходить до висновку, що одним із 
напрямів розвитку наукової думки є активний пошук науковців- 
процесуалістів ефективного процесуального інструменту належного 
забезпечення та захисту прав і свобод учасників кримінального провадження, 
необхідністю поруч із прокурорським наглядом на досудовому розслідуванні 
розширення меж контрольної функції суду у формі розгляду та вирішення 
скарг на рішення, дій та бездіяльність слідчого, прокурора під час 
розслідування кримінальних проваджень.

Автором, цілком вдало, на основі аналізу наукових працю та судової 
практики виокремлюються ознаки рішень слідчого, прокурора. А також
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визначено, що дії слідчого або прокурора, які можуть бути предметом 
оскарження на досудовому розслідуванні, полягають в активній формі 
поведінки уповноваженого на її проведення суб’єкта, спрямованій на 
вирішення завдань кримінального судочинства, що здійснюється відповідно 
до мети та підстав її проведення, у процесуальному порядку і в строки, 
передбачені кримінальним процесуальним законом.

Досить чітко виокремлено основні риси бездіяльності слідчого та 
прокурора: прояв пасивної поведінки слідчого, прокурора, що виражається у 
невиконанні або неналежному виконанні обов’язку щодо необхідності 
вчинення певної процесуальної дії або прийняття процесуального рішення; 
необхідність виконання процесуальної дії або прийняття рішення покладено 
на слідчого, прокурора кримінальним процесуальним законом та іншими 
нормативними актами; сплив встановленого кримінальним процесуальним 
законодавством строку вчинення дії чи прийняття рішення; спричинення або 
можливість спричинення шкоди правам, свободам або інтересам особи 
внаслідок невиконання дії або неприйняття рішення.

Заслуговує на увагу виокремлення категорії рішень слідчого, 
прокурора, які згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України є предметом оскарження на 
досудовому розслідуванні, через призму тих наслідків, які вони можуть 
спричинити для учасників кримінального провадження: рішення, які 
перешкоджають реалізації засади доступу до правосуддя: про зупинення 
досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України), про закриття 
кримінального провадження (п.п. З, 4 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення, що 
унеможливлюють участь особи у кримінальному провадженні: про відмову у 
визнанні потерпілим (п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення, що 
перешкоджають або ускладнюють учасникам кримінального провадження 
реалізацію їх процесуальних прав або обстоювання правової позиції у 
кримінальному провадженні: під час застосування заходів безпеки (п. 6 ч. 1 
ст. 303 КПК України); про відмову в задоволенні клопотання про проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 7 ч. 1 
ст. 303 КПК України); про зміну порядку досудового розслідування та 
продовження (п. 8 ч. 1 ст. 303 КПК України), рішення прокурора про відмову 
в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, 
прокурором під час досудового розслідування (п. 9-1 ч. 1 ст. 303 
КПК України); рішення, що суттєво обмежують та порушують права та 
законні інтереси особи (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України).

Другий розділ дисертаційного дослідження «Повноваження прокурора 
щодо розгляду скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого під час 
досудового розслідування» присвячено питанням особливостей звернення зі
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скаргою, її розгляд та наслідки на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 
прокурора, які можуть бути оскаржені прокуророві.

Заслуговують на увагу висвітлені питання порядку розгляду скарги 
прокурором вищого рівня на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора 
під час досудового розслідування кримінального провадження, що полягає у: 
вивченні змісту поданої скарги; заслуховування слідчого, прокурора 
стосовно поданої скарги на його рішення, дії, бездіяльність; отримання 
додаткових відомостей в особи, яка подала скаргу; прийняття рішення по суті 
справи та забезпечення виконання прийнятого рішення.

Безперечно, актуальною є позиція дисертанта що визначення наслідків 
розгляду прокурором скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора 
під час досудового розслідування, зокрема, у процесі проведення 
соціологічного опитування у роботі визначено такі наслідки як: задоволення 
скарги та її виконання в повному обсязі; задоволення скарги та невиконання 
рішення прокурора; оскарження рішення прокурора про відмову в 
задоволенні скарги до слідчого судді; повернення вилученого майна; 
притягнення слідчого, прокурора до дисциплінарної відповідальності; 
відсторонення слідчого від досудового розслідування кримінального 
провадження.

Не менш важливим є дослідження питання розумних строків під час 
досудового розслідування. Так, у процесі дослідження цього питання у 
роботі запропоновано ряд змін до КПК України щодо оскарження порушення 
розумних строків.

У третьому розділі «Повноваження слідчого судді щодо розгляду 
скарг на рішення, дії, бездіяльність слідчого під час досудового 
розслідування», визначено предмет дослідження слідчим суддею під час 
розгляду скарги на невнесення відомостей до ЄРДР, до якого відноситься: є 
встановлення факту звернення особи з відповідною заявою або 
повідомленням про вчинення кримінального правопорушення до 
правоохоронного органу; факт невнесення такої заяви чи повідомлення до 
ЄРДР; внесення заяви чи повідомлення до ЄРДР з порушенням 24-годинного 
терміну, передбаченого для здійснення вказаних дій. А також встановлено, 
що у разі задоволення слідчим суддею скарги на рішення, дії, бездіяльність 
слідчого, прокурора під час досудового розслідування стороною 
обвинувачення вживаються дії, спрямовані на її виконання. З огляду на це 
запропоновано порядок здійснення контролю та відповідальність за 
невиконання ухвали слідчого судді.

Дисертантом вдало акцентовано увагу на тому, що судова практика 
свідчить, що ст. 307 КПК України не передбачає можливості прийняття
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рішення за скаргою у випадках, коли особа, яка подала скаргу, відмовилась 
від неї у судовому засіданні; скаржник не з’явився у судове засідання; на 
момент розгляду скарги встановлено, що кримінальне провадження 
направлено до суду з обвинувальним актом; вже існує рішення щодо 
аналогічного предмету та підстав тощо.

Вдалим, з огляду на практичну складову є пропозиції автором щодо 
здійснення контролю за виконанням ухвали слідчого судді щодо задоволення 
скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого або прокурора під час 
досудового розслідування.

У висновках викладені основні підсумкові положення та пропозиції 
автора, що сформульовані в процесі дослідження.

Зрозуміло, що не з усіма висновками і положеннями, що містяться у 
дисертації можна погодитися і це стане предметом наукової дискусії, але 
дисертантові не можна відмовити у розумінні піднятих ним проблем, 
послідовність та логічність їх дослідження, власного бачення щодо їх 
вирішення, а також простоти і чіткості викладу думок.

Позитивно оцінюючи в цілому зміст дисертації та її автореферат 
Олександра Васильовича Ромасєва, слід відмітити наявність в них 
дискусійних питань, недостатню переконливість обґрунтування окремих 
положень та міркувань дисертанта:

1. У дисертації автором наводиться статистична звітність щодо 
розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого, 
прокурора під час досудового розслідування. У той же час, не в повному 
обсязі автором висвітлюється статистична звітність щодо розгляду таких 
скарг прокурором. Відповідно, відсутність вказаною звітності не дає 
можливість оцінити динаміку щодо поданих та розглянутих скарг 
прокурором на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 
досудового розслідування.

2. У підрозділі 1.1 дисертації розглянуто історичне становлення 
інституту оскарження, який на думку автора починається з прийняття Зводу 
кримінального судочинства 1864 р. Тож виникає запитання, чому Олександр 
Васильович приходить до такого висновку? Відповідно під час захисту 
потребує обґрунтування позиція автора щодо цього питання.

3. У підрозділі 1.2 роботи визначено суб’єктів, які уповноважені 
розглядати скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора під час 
досудового розслідування. Так, зазначається, що під час розгляду скарг, 
одними із суб’єктів є слідчий суддя місцевого суду та колегія суддів 
апеляційного суду. З огляду на це, не в повній мірі є обґрунтованою позиція
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автора щодо виокремлення такого суб’єкта як колегія суддів апеляційного 
суду, адже як і слідчий суддя місцевого суду -  це є судовий контроль.

4. У підрозділі 3.1 автором на основі аналізу зарубіжної практики 
надаються пропозиції щодо закріплення порядку оскарження клопотання 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Утім, наведена позиція є 
досить спірною, адже закріплення таких змін може спричинити зловживання 
зі сторони захисту щодо оскарження такого клопотання і відповідно не 
надасть можливість використовувати результати негласних слідчих 
(розшукових) дій у доказуванні.

5. У підрозділі 3.1 та 3.2 дисертант розкриває питання оскарження 
рішення про відмову в застосуванні заходів безпеки та наслідки такої 
відмови.

Вказане питання на думку офіційного опонента є цілком слушним. 
Проте, не в повному обсязі дисертант розкриває питання щодо перевищення 
меж здійснення заходів безпеки, зокрема, якщо на думку особи відносно якої 
застосовуються заходи безпеки, здійснюється втручання у її приватне життя 
та в обмеженні права на пересування. Отже, виникають питання щодо 
порядку подання скарги чи клопотання щодо визначення меж заходів, що 
будуть застосовуватися під час вжиття заходів безпеки, а також 
відповідальність окремих осіб. Наведене питання є досить актуальним та 
потребує додаткового пояснення під час захисту.

Висловлені зауваження мають дискусійний, уточнюючий характер і у 
своїй сукупності не впливають на загальну позитивну оцінку представленої 
дисертації, яка є завершеним науковим дослідженням.

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням 
дисертації та відображає зміст, основні положення, висновки та пропозиції, 
які сформульовані у роботі. Зміст роботи, об’єкт і предмет дослідження, 
основні положення і результати дисертації цілком відповідають заявленій 
науковій спеціальності. Дисертація є самостійною роботою, пройшла 
належну апробацію та містить ознаки завершеної кваліфікаційної наукової 
праці, в якій викладено результати проведеного дослідження. Оформлення 
дисертації та автореферату відповідає встановленим Міністерством освіти і 
науки України вимогам.

Висновок. Дисертація на тему «Оскарження рішень, дій, бездіяльності 
слідчого, прокурора під час досудового розслідування», що подана на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних, безумовно є завершеним 
оригінальним монографічним дослідженням, яке цілком відповідає вимогам 
п. 9, 11, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її
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автор, Олександр Васильович Ромасєв, 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 правосуддя 
юридичного факультету 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук, професор О. П. Кучинська


