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Актуальність теми. Опонентом вивчені публікації, автореферат та 

текст рукопис дисертації Максимишин Н.М., що дає підстави стверджувати: 

дослідження присвячене актуальній темі, яка має теоретичне і практичне 

значення, сприяє утвердженню верховенства права, реалізації зав:;г 

кримінального провадження та досягнення його мети — встановлення істини.

Автором обґрунтовано визначено, що сучасний стан криміналістичного 

забезпечення судового допиту у кримінальному провадженні дозволяє робити 

висновок, що існуюча система тактичних прийомів, розроблених 

криміналістичною наукою, їх змістовне наповнення потребую подальшого 

наукового аналізу, як наслідок систематизації та доопрацювання. Також, 

актуальність проведеного дослідження обумовлено змінами вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства, що по суті щодо судового 

допиту кардинально відрізняє його організацію та порядок здійснення.

Автор розкриває стан дослідженої проблеми провідними вченими, 

об'єктивно стверджує про відсутність комплексного дослідження проблеми 

кримінально-процесуальних та криміналістичних аспектів судового допиту.
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Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлена, 

насамперед тим, що дисертантка використала значну кількість наукової 

літератури з аналізованих питань, яка видана в Україні та за її межами, а також 

на теренах колишнього СРСР (257 джер).

У своїй роботі Н.М. Максимишин використовує ґрунтовні наукові 

публікації з досліджуваної проблеми, на сторінках дисертації веде детальний 

аналіз наукових позицій, критично, однак толерантно полемізує з цього 

приводу (с.с. 15-17; 33-34; 55-57; 70-73; 77-79; 92-93 тощо).

У роботі автор звертається і до семантичного тлумачення окремих 

термінів і понять (с.с. 15, 45, 50, 55, 68 ). Висновки та рекомендації дисертант 

обґрунтовує з врахуванням позицій практики, що викладені у результатах 

анкетування, вивчення та узагальнення матеріалів кримінальних справ 

(проваджень), практики Європейського суду з прав людини (с.с.22-23, 30, 32, 

44, 54, 58, 79-80, 86-87, 88-89, 104, 107-108 ). Вищенаведене підтверджує 

застосування автором системного та комплексного (міждисциплінарного) 

підходів до дослідженйя аналізованої проблеми.

Теоретико-методологічна основа дослідження ґрунтовна і всебічна. 

Дисертант формулює відповідне авторське ставлення до вивчення проблем 

судового допиту, його процесуальні та криміналістичні аспекти. Цього

Н.М. Максимишин досягає завдяки методологічного підґрунтя дисертації: 

застосування діалектико-матеріалістичного методу наукового пізнання, а 

також загальнонаукових та спеціальних методів у процесі виконання 

дослідницької роботи.

Таким чином, дисертантка у своїй роботі продемонструвала високий 

теоретичний рівень викладу матеріалу, логіку дослідження, вміння 

застосовувати різноманітні методи наукового пізнання, аналізувати наукові 

джерела, нормативно-правові акти та судову практику, коректно полемізувати 

з іншими авторами, аргументовано відстоювати власну точку зору, 

узагальнювати науково та практично значущі висновки.
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Метою дослідження авторка визначила вивчення наукових, правових, 

теоретичних основ і особливостей судового допиту та розробку наукових 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесуальної регламентації, а 

також тактики проведення допиту в розгляді кримінальної справи в суді.

Для досягнення поставленої мети визначено шість завдань, які в цілому 

кореспондують з планом роботи, положеннями наукової новизни та 

викладеними до проведеного дослідженнями висновками.

Таким чином, обґрунтованість та достовірність результатів, 

отриманих Н.М. Максимишин в ході дисертаційного дослідження забезпечена 

завдяки використанню належної джерельної бази, вмілому опрацюванню 

нормативно-правових актів, правильному поєднанню методів наукового 

пошуку. Усе це забезпечило обґрунтованість сформульованих у дисертації 

наукових положень, висновків і рекомендацій.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій. Дисертація є 

одним з перших комплексних досліджень теоретичних та праксеологічних 

аспектів судового допиту, в якому з позиції міжгалузевого підходу розглянуті 

теоретичні та прикладні питання різновидів допиту в розгляді кримінальних 

проваджень в суді.

У межах здійсненого дослідження отримано результати, що мають 

наукову новизну, а саме:

Дисертант на підставі аналізу наукових положень та нормативно- 

правової бази сформулювала власне визначення поняття «судовий допит» — 

судово-слідча дія, що являє собою регламентований кримінальними 

процесуальними нормами та тактично забезпечений інформаційно- 

психологічний процес спілкування в судовому провадженні осіб, які беруть у 

ньому участь, спрямований на одержання, перевірку, оцінку й використання 

уповноваженими на це особами доказів та іншої інформації від допитуваного 

про відомі йому обставини, що мають значення для встановлення об’єктивної 

дійсності в кримінальному провадженні(с. 29 дисертації).



Обґрунтованою є думка авторки, що запропонована дефініція містить 

необхідну сукупність диференціюючих ознак, власне, судового допиту. А саме, 

що це — судово-слідча дія як підвид процесуальної дії, адже регламентова 

кримінальними процесуальними нормами. Вона є судовою дією — здійснюється 

під час судового провадження. Судовий допит проводиться лише 

уповноваженими КПК особами -  відповідними учасниками судового 

провадження. Він спрямований на одержання, перевірку, оцінку й 

використання доказів у спосіб реалізації специфічного інформаційно- 

психологічного процесу спілкування в судовому провадженні осіб, які беруть у 

ньому участь. Судовий допит безпосередньо спрямований на формування, 

опрацювання й використання доказів, з метою правильного вирішення 

кримінального провадження. Результативність та ефективність судово 

допиту в межах передбаченої у законі процесуальної форми, а також складну 

взаємодію його учасників забезпечує розроблений криміналістикою комплекс 

тактичних засобів.

Максимишин Н.М. розробила дефініцію тактики судового допиту — 

елемент судової тактики, що є сукупністю теоретичних положень і 

розроблених на їх основі рекомендацій стосовно найраціональніших 

тактичних прийомів, способів і засобів ефективної підготовки і проведення в 

судовому засіданні прокурором-державним обвинувачем, адвокатом- 

захисником та суддею (суддями) допиту. Для цього дисертантка узгоджує 

поєднання тактики судового допиту державного обвинувача, захисника і суду, 

оскільки саме вони виходячи з покладених на них обов'язків забезпечують 

мету й завдання кримінального провадження (с. 76 дисертації). Крім того, 

виокремлює понятійну сутність тактичного прийому судового допиту, як 

продукт функціонування криміналістичної науки, об’єктивна категорія, що 

містить у собі рекомендації стосовно найраціональніших способів, дій чи лінії 

поведінки суб’єктів виконання допиту в його типових ситуаціях з метою 

встановлення необхідних обставин судового провадження;



Авторкою удосконалено поділ на види (класифікацію) різновидів 

судового допиту, а саме залежного від процесуального становища 

допитуваного в суді вирізняють допити: а) обвинуваченого; б) потерпілого; в) 

свідка; г) допит експерта. Залежно від вікових особливостей допитуваної 

особи: допит а) малолітнього; б) неповнолітнього; в) дорослої особи; в) особи 

похилого віку. Залежно від девіантних властивостей особи допитуваного: а) 

допит звичних (без девіантних властивостей) людей; б) допит осіб, які 

вчинили рецидив злочинів, в) допит осіб із психічними вадами, алкоголіків, 

наркоманів тощо; г) допит засуджених, що утримуються в місцях відбуття 

покарання; д) допит іноземців, або осіб з особливим регламентно-свідоцьким 

статусом. За послідовністю проведення: а) первинний; б) повторний. За 

обсягом з’ясування питань: а) основний; б) додатковий. Залежно від виду 

показань допитуваної особи: а) допит особи, яка дає об’єктивно відображуючи 

дійсність показання; б) допит особи, яка дає помилкові свідчення; в) допит 

особи, яка дає завідомо неправдиві показання. За предметом доказування: а) 

допит особи, яка підтверджує версію обвинувачення; б) допит особи, яка 

спростовує (заперечує) версію обвинувачення. За ситуацією, що склалась на 

допиті: а) допит у безконфліктній ситуації; б) допит у конфліктній ситуації 

(с.66-65 дисертації).

Також удосконалено типову програму з підготовки до проведення 

судового допиту, а саме: формування уявлення про особистісні властивості 

тих, кого було допитано на досудовому розслідуванні і чиї показання в суді 

матимуть принципове значення, про характер взаємовідносин цих осіб з 

іншими учасниками процесу, їхні інтереси та ймовірну позицію, яку вони 

можуть зайняти в суді; визначення кола, черговості та предмета дог 

відповідних фігурантів кримінального провадження чи інших учасників 

судового розгляду; підготовка (бажано письмова) переліку конкретних 

запитань щодо з’ясування кожної з обставин предмета допиту, обміркування 

та запис їхньої найраціональнішої для сприйняття редакції.



Крім того, структуру письмового плану судового допиту та критерії його 

складання, поділ на види (класифікацію) тактичних прийомів судового допиту 

в розгляді кримінальних проваджень та тактичні (організаційні, психологічні, 

вербально-поведінкові та комунікативно-діяльнісні) рекомендації щодо 

підготовки адвоката-захисника, прокурора-державного обвинувача та суду 

(судді) до допиту в розгляді кримінальних проваджень.

Значущість результатів дослідження для науки та практики. 

Значення одержаних результатів проведеного дослідження полягає в тому, що 

вони слугуватимуть для подальшого дослідження та розробки проблеми 

правової регламентації, організації та тактичного забезпечення проведення 
судового допиту.

Отже, результати наукового дослідження дисертанта можуть бути 

використані при вирішенні широкого кола проблем наукового,

правозастосовного та навчально-виховного характеру і саме в цьому полягає 

їх практична значущість.

Дисертація відповідає вимогам, що встановлені до досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та позиціям пунктів 9 

і 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника». Положення дисертації, зокрема ті 

що відносяться до наукової новизни, з достатньою повнотою відображені в 12 

публікаціях, 6 з яких розміщені у провідних фахових видання, одне з яких 

закордонне. У цих публікаціях достатньо відображені всі розділи 

дисертаційної роботи, вони вийшли в світ заздалегідь, що відповідає вимогам 

пункт 12 згаданої Постанови.

Основні положення дослідження Максимишин Н.М. викладені в 

авторефераті дисертації, який відповідає вимогам пункту 13 цього ж 

нормативно-правового акту.

Таким чином, рецензування дисертації дає підстави зробити висновок, 

що вона відповідає вимогам, встановленим до змісту та оформлення дисертації



на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність.

Загальна позитивна оцінка дисертації не виключає можливості 

висловлення окремих зауважень, виявлення окремих спірних та таких, що 

потребують додаткової аргументації положень і висновків :

1. Серед елементів наукової новизни авторка пропонує визначення 

«тактика розгляду кримінальних справ у суді» — як галузь криміналістичної 

тактики, що містить систему наукових положень та розроблюваних на їхній 

основі відповідних засобів (прийомів, рекомендацій, з їхньої реалізації, 

операцій) організація та планування усього процесу розгляду кримінальних 

проваджень у суді, допустимого та раціонального збирання, дослідження й 

використання доказів та іншої значущої для судового провадження інформації 

судом, прокурором- державним обвинувачем, адвокатом захисником з метою 

встановлення у ньому, відповідно до своєї процесуальної функції істини. 

Загалом погоджуючись з запропонованим визначенням видається спірною, а 

значить такою, що потребує додаткового обґрунтування під час публічного 

захисту потреба дослідження та виокремлення поняття тактики розгляду 

кримінальних справ у суді з огляду на визначений предмет дослідження - 

судовий допит: процесуальне т криміналістичне дослідження.

2. Також авторка пропонує удосконалену класифікацію різновидів 

судового допиту серед яких залежно від девіантних властивостей допитуваної 

особи виокремлює зокрема допит звичних осіб, осіб з психічними вадами, 

допит засуджених, осіб що утримуються в місцях позбавлення волі. Окремо 

серед вказаної категорії пропонується допит іноземців або осіб з особливим 

реглмаентно-свідоцьким статусом. Таким чином, не зрозуміло чому до осіб з 

девіантними властивостями автор відносить саме іноземців та осіб з 

особливим регламннтно-свідоцьким статусом.

3. У підрозділі 1.2. авторка досліджує логіко- психологічні основи 

судового допиту. У цьому підрозділі за цільовим призначенням диференціює



запитання на основні, доповнюючі, уточнюючі, нагадувальні, контрольні (с. 

31 дисертації). Після запропонованої класифікації запитань дисертантка 

характеризує всі види запитань окрім основних. Таким чином, видається 

недоцільним було б окремо виділяти основні запитання, якщо інші із 

запропонованих питань у повній мірі розкриваються систему та потребу їх 

класифікації під час судового допиту.

4. Аналізуючи види судового допиту Максимишин Н.М. констатує, що 

винятково для судового провадження є підстави для виокремлення наступних 

підвидів допиту: прямого, перехресного, шахового і комбінованого (с. 53 

дисертації) Після цього, доволі ґрунтовно характеризує всі із запропонованих 

підвидів допиту окрім комбінованого, посилаючись на те, що це поєднання 

перехресного і шахового (с. 62 дисертації). Загалом погоджуючись з позицією 

дисертантки щодо суті цього підвиду допиту, слід звернути увагу, що навіть 

при його конструюванні шляхом звичайного поєднання, виникають свої 

особливості, які доцільно було б у дисертації виокремити та описати.

5. На с. 92 дисертації авторка пропонує визначення тактичного прийому 

судового допиту -  'продукти функціонування криміналістичної науки, 

об’єктивна категорія, що містить у собі рекомендації стосовно 

найраціональніших способів, дій чи лінії поведінки суб’єктів виконання 

допиту в його типових ситуаціях з метою встановлення необхідних обставин 

судового провадження. Видається вказане визначення йде в розріз з 

усталеними позиціями щодо поняття тактичного прийому й тактичних 

рекомендацій в криміналістиці й фактично інтегрує ознаки прийому й 

рекомендацій, таким чином визначаючи їх як категорії -  синоніми

6. На підставі дослідження загальних тактичних прийомів як резюме 

дисертантка перераховує перелік типових тактичних прийомів придатних для 

використання у судових допитах (с.с. 105-106 дисертації). Поряд з ц 

дослідження набуло б більшого практичного значення якщо б авторка окрім 

виокремлення типових тактичних прийомів на підставі проведеного 

дослідження запропонувала типові тактичні комбінації судового допиту.



Разом з тим, вважаю, що висловлені зауваження та пропозиції 

стосуються переважно часткових проблем, можуть становити собою предмет 

наукової дискусії в процесі публічного захисту і істотно не впливають на 

високу оцінку рецензованої роботи.

Висновок. На підставі викладеного вище констатую, що подана 

дисертація на тему «Судовий допит: процесуальне та криміналістичне 

дослідження» є самостійно виконаною, закінченою монографічною роботою, 

яка відповідає вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, її зміст відповідає заявленій науковій спеціальності, а автор 

Максимишин Наталія Миронівна заслуговує присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.09 — кримінальний 

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