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кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність 

 

В науковому правничому середовищі сформувався досить усталений 

підхід до розуміння сутності права на приватність у кримінальному 

провадженні як нормативно закріпленого й гарантованого процесуальною 

формою права суб’єктів процесу на законний та обґрунтований режим 

отримання, зберігання, використання відомостей, які стосуються їхнього 

приватного життя у кримінальному провадженні, а також можливість вимагати 

спростування неправдивої інформації про себе та членів своєї сім’ї, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яка завдана незаконними 

діями з такими відомостями у судовому або іншому порядку, передбаченому 

законом. З точки зору практики ЄСПЛ право на приватність має чотири 

складові, що має бути враховано під час кримінального провадження, зокрема, 

повага до особистого життя; повага до сімейного життя; повага до 

кореспонденції; повага до житла. 

Діючий КПК України визначає зміст та гарантії забезпечення реалізації 

права особи на невтручання в її особисте та сімейне життя, проте слідчо-судова 

практика свідчить про існування цілого ряду недоліків у регламентації 

досліджуваного дисертанткою питання, що потребують належного наукового 

аналізу та розробки дієвих механізмів усунення. Погоджуємося із твердженням, 

що існуючі наукові праці щодо предмету дисертаційної роботи було виконано 



ще до прийняття КПК України 2012 року. Наразі процесуальні аспекти 

невтручання в особисте і сімейне життя з боку держави висвітлено 

фрагментарно, недостатньо повно й докладно. Зокрема, потребують 

розв’язання наявні проблеми гарантій забезпечення вказаних прав особи на 

досудовому розслідуванні та на судових стадіях кримінального провадження, 

що мають винятково важливе значення під час розроблення та впровадження 

ефективного механізму захисту конституційних прав громадян та їх 

відновлення. Саме ці обставини в сукупності визначили актуальність обраної 

теми. Тому обґрунтованість вибору теми дисертаційного дослідження Удовенко 

Ж.В. в жодному разі не викликає сумнівів, здійснений науковий пошук є 

вчасним та необхідним на сучасному етапі розвитку правової системи України.  

Дисертація виконана відповідно до важливих наукових програм, 

планів, тем, зокрема, Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, 

і Плану дій з її реалізації на період до 2020 року, схваленого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р, Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015‒2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015, Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ 

на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 року № 1023-р, та Плану заходів з її реалізації, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 693-р, Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, 

затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 року № 275. 

Дисертація є складовою теми науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми 

кримінального, кримінального процесуального права і криміналістики на 

сучасному етапі розвитку держави» кафедри кримінального та кримінального 

процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» на 2019–2024 роки (номер державної реєстрації 0119U100650). Тему 



дисертації затверджено рішенням Вченої ради Національної академії 

внутрішніх справ (протокол від 31 січня 2012 року № 1), уточнено 25 червня 

2013 року (протокол № 21). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій полягає у тому, що в дисертації, на підґрунті опрацювання 

наукових праць з питань кримінального процесуального права, криміналістики, 

оперативно-розшукової діяльності, судової експертизи, аналізу міжнародного 

та національного законодавства, узагальнення слідчої та судової практики, 

анкетування практичних працівників, поглиблено наукові знання щодо 

забезпечення права особи на невтручання в її особисте та сімейне життя у 

кримінальному провадженні України, розроблено теоретичні положення та 

практичні рекомендації щодо удосконалення регламентації даної засади у 

кримінальному процесі України. Авторкою сформульовано низку положень, 

висновків і пропозицій, важливих у концептуальному значенні та нових для 

юридичної науки, принципових для успішного правозастосування. 

Достовірність отриманих наукових результатів обумовлена 

застосуванням як методологічної основи дослідження діалектичного методу 

пізнання, ряду загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Обрані 

методи дослідження використовувалися в їх діалектичному взаємозв’язку та 

взаємозалежності, що забезпечило об’єктивність отриманих результатів.  

Достовірність отриманих результатів забезпечила належна теоретична 

основа дисертації, а також достатня емпірична база дослідження, що охоплює 

узагальнені результати вивчення 354 матеріалів кримінальних проваджень, під 

час розслідування яких було зібрано й використано в доказуванні фактичні 

дані, пов’язані з особистим і сімейним життям особи, понад 100 рішень 

місцевих та апеляційних судів України, внесених до Єдиного державного 

реєстру судових рішень, 90 рішень ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції, зведені дані 

анкетування 526 слідчих органів досудового розслідування Національної 

поліції України у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-

Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, 



Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві, 298 адвокатів, результати 

інтерв’ювання 114 слідчих суддів і суддів, а також власний багаторічний досвід 

роботи у слідчих підрозділах.  

У процесі дослідження опрацьовано достатню кількість наукових, 

законодавчих та емпіричних джерел.  

Отримані висновки відрізняються обґрунтованістю. Дослідженню 

проблемних питань притаманний  авторський підхід, наведення переконливих 

аргументів під час обґрунтування власної точки зору. Слід відзначити хороший 

літературний стиль, легкість сприйняття матеріалу, ілюстрування теоретичних 

положень прикладами з практики. 

Наукова новизна отриманих результатів, що виносяться на захист, 

полягає в тому, що робота є одним із перших в Україні комплексних 

монографічних досліджень гарантій забезпечення прав особи на невтручання в 

її особисте і сімейне життя, у якому сформульовано низку наукових положень, 

висновків та рекомендацій з удосконалення механізмів реалізації цієї засади на 

всіх стадіях під час здійснення кримінального провадження, що мають важливе 

теоретичне та практичне значення. 

До найсуттєвіших результатів, що визначають концептуально нові 

наукові положення й висновки, мають важливе теоретичне і практичне 

значення та зумовлюють наукову новизну дослідження, належать такі 

положення: 

уперше: 

– розглянуто зміст засади невтручання в приватне життя з огляду на її 

законодавче унормування та практичне забезпечення. Сформульовано нову 

назву засади – «невтручання в особисте і сімейне життя» та редакцію статті 15 

КПК України, у якій запропоновано унормувати обов’язок учасників 

кримінального провадження щодо нерозголошення таємниці особистого і 

сімейного життя на досудовому розслідуванні та під час кримінального 

провадження в суді; обов’язок кожного, кому надано доступ до цієї інформації, 

запобігати її розголошенню шляхом відбирання зобов’язання в порядку, 



передбаченому КПК України; отримання на законних підставах відповідно до 

правової процедури доказів, що можуть бути використані лише за умови, якщо 

вони спрямовані виключно для встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню; дослідження доказів, які розкривають обставини особистого і 

сімейного життя, за ініціативою суду чи за клопотанням зацікавлених осіб має 

відбуватися в закритому судовому засіданні; настання санкцій кримінально-

правового та/або цивільно-правового характеру внаслідок незаконних дій 

органів досудового розслідування за поширення недостовірних відомостей, що 

принижують честь і гідність особи. Така редакція надасть можливість 

ефективно захистити таємниці особистого і сімейного життя учасників 

кримінального провадження від небажаного розголосу й забезпечить реалізацію 

їхніх конституційних прав; 

– обґрунтовано широкий підхід до тлумачення засади невтручання в 

особисте і сімейне життя в контексті її співвідношення із суміжними 

процесуальними засадами й конституційними принципами, оскільки саме 

засади визначають зміст і форму кримінального провадження; аргументовано, 

що всі вони є єдиною системою, спрямованою на досягнення загальної мети – 

реалізацію завдань кримінального провадження, визначених у частині 1 статті 2 

КПК України; встановлено, що право на невтручання в особисте і сімейне 

життя, попри свою нематеріальність, є первинним й охоплює такі компоненти: 

1) право на свободу поведінки (бути вільним від будь-якого незаконного 

контролю); 2) право на особисту і сімейну таємницю (неможливість 

розголошення відомостей особистого та сімейного життя); 3) право на 

таємницю кореспонденції (таємниця листування, телефонних переговорів, 

поштових, телеграфних та інших повідомлень); 4) право на захист особистості 

(захист свого імені, честі, гідності й ділової репутації, захист національної 

приналежності); 5) право на захист житла (недоторканність житла); 6) право на 

професійну таємницю, зокрема адвокатську, лікарську, віросповідання тощо; 

7) право на таємницю банківських вкладів і рахунків; 8) право на таємницю 

усиновлення. Натомість застосування вузького підходу до змісту цієї засади 



зведено до тлумачення положень статті 15 КПК України, де її безпосередньо 

закріплено; 

– розроблено комплекс гарантій забезпечення права особи на невтручання 

в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України. Доведено, 

що механізм реалізації цього права пройшов тривалий шлях еволюції від 

усвідомлення важливості його охорони до сучасних умов розвитку суспільства, 

тож потребує нових підходів щодо його посилення. Такими гарантіями є: 

процесуальна регламентація цього права особи як засади кримінального 

провадження; заборона посягання на складові невтручання в особисте і сімейне 

життя (право на особисту і сімейну таємницю, право на таємницю листування, 

телефонних переговорів, телеграфних та інших повідомлень; право на 

недоторканність житла, за винятком випадків, прямо передбачених законом); 

законодавче закріплення умов, підстав і порядку проведення дій, що 

допускають обмеження сфери особистого і сімейного життя; встановлення 

відповідальності учасників кримінального провадження за порушення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя; посилення нагляду прокурора за 

організацією та проведенням досудового розслідування для своєчасного 

припинення незаконного втручання у сферу захищених законом інтересів 

громадян; диференціація судового контролю за передбаченими законом діями, 

що обмежують право на невтручання в особисте і сімейне життя; роз’яснення 

особі можливості відновлення зазначених прав у разі їх порушення та порядку 

відшкодування заподіяної шкоди; розширення можливостей криміналістичного 

забезпечення дотримання прав і свобод особи шляхом створення сучасної 

концепції допустимості застосування методів та засобів протидії кримінальним 

правопорушенням; 

– запропоновано у випадках вилучення слідчим на законних підставах 

електронних інформаційних систем (мобільного телефону чи персонального 

комп’ютера) подавати клопотання до суду про надання тимчасового доступу до 

речей і документів для ознайомлення з інформацією, що міститься в цих 

системах. Такі предмети можуть бути вилучені, якщо вони визначені в переліку 



речей, для виявлення яких проводять обшук, огляд чи затримання. Водночас 

навіть законне вилучення таких електронних інформаційних систем не надає 

стороні обвинувачення права вільно ознайомлюватися з наявною на цих 

пристроях інформацією. Адже під час тимчасового вилучення цих систем, по-

перше, особа, якій вони належать, зазнає посягання на недоторканність її права 

власності; по-друге, спроба ознайомлення з конкретними відомостями 

розкриває таємницю її приватного спілкування; по-третє, такі дії сторони 

обвинувачення є окремим видом втручання в особисте і сімейне життя. Тож 

отримання інформації в цих випадках потребує окремої правової підстави – 

ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів; 

– аргументовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

процесуальних норм, які гарантують реалізацію права особи на невтручання в 

особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження на 

досудовому розслідуванні. З цією метою увагу акцентовано на потребі 

унормування аналізованої та низки інших засад кримінального провадження, 

процесуального статусу підозрюваного й свідка, загальних вимог до 

проведення низки процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і 

документів, затримання особи, допиту, обшуку, освідування тощо, оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора, розроблено зміни і 

доповнення до статей 7, 15, 27, 42, 65, 79, 160, 163, 208, 222, 223, 224, 233, 236, 

241, 242, 263, 290, 303 КПК України; 

– запропоновано за аналогією до англійського законодавства створити 

орган на кшталт Дирекції публічних переслідувань із функцією нагляду за 

дотриманням прав людини з можливістю надання вказівок, рекомендацій 

органам, що здійснюють досудове розслідування. Це був би неупереджений 

посередник між стороною обвинувачення та судом з повноваженнями 

виправлення слідчих і прокурорських помилок, які мають юрисдикційний, а не 

слідчий характер. Дирекція публічних переслідувань перевірятиме законність 

дій органів досудового розслідування, забезпечуючи допустимість зібраних 

доказів, і прийматиме відповідні рішення в межах досудового розслідування, 



що можуть бути оскаржені до слідчого судді прокурором, підозрюваним, 

захисником та іншими учасниками кримінального провадження; 

– констатовано практичну необхідність формулювання підстав для 

здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Вони можуть бути 

встановлені не лише вироком суду, що набрав законної сили, а й у разі 

неможливості ухвалення вироку – підтверджені матеріалами досудового 

розслідування або судового розгляду. Для встановлення нововиявлених 

обставин, пов’язаних зі штучним створенням або підробленням доказів, можуть 

бути необхідними показання слідчого, прокурора щодо прийняття судом 

завідомо неправосудного вироку, ухвали, у зв’язку з чим висловлено пропозиції 

унормувати це положення в пункті 7
1
 частини 2 статті 65 КПК України. 

У жодному іншому випадку слідчий, прокурор не можуть бути допитані як 

свідки; 

– розроблено механізм реалізації права на невтручання в особисте і 

сімейне життя на судових стадіях кримінального провадження. Увагу 

акцентовано на потребі унеможливлення розголошення такої конфіденційної 

інформації під час відкритого судового розгляду, подання апеляційної та 

касаційної скарг і додатків до них. Обґрунтовано, що під час вирішення судом 

питань, пов’язаних із виконанням вироку, в усіх випадках обов’язковою є 

участь прокурора. Запропоновано унормувати гарантії нерозголошення 

відомостей конфіденційного характеру про особу (осіб), щодо якої (яких) суд 

вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку, шляхом вирішення питання 

про закритий судовий розгляд. Створено й аргументовано моделі 

процесуальних норм статей 364, 396, 403, 427, 430, 459, 539 КПК України; 

удосконалено: 

– співвідношення понять «приватне життя», «особисте життя» і «сімейне 

життя» та визначено, що принципової відмінності між поняттями «приватне 

життя» й «особисте життя» немає, оскільки їх трактують як належність особі та 

вони є синонімами. Водночас поняття «особисте життя» і «сімейне життя» не 

тотожні, хоча й тісно пов’язані між собою. Категоріальним означенням у цьому 



контексті є поняття «особа» й «сім’я». Основна відмінність між цими 

поняттями полягає насамперед у тому, що особисте життя безпосередньо 

стосується інтересів конкретної особи, відображає її індивідуальні особливості, 

а сімейне життя ‒ інтересів кількох осіб, які на добровільних засадах створили 

сім’ю чи перебувають у фактичних сімейних відносинах, або інших членів 

сім’ї, об’єднаних спільною відповідальністю; 

– положення щодо виокремлення принципу невтручання в особисте і 

сімейне життя в законодавстві України та низки іноземних країн під час їх 

порівняльного аналізу з метою вдосконалення процесуальних аспектів, що 

гарантують невтручання в особисте і сімейне життя учасників кримінального 

провадження; 

– механізм реалізації нерозголошення обставин особистого і сімейного 

життя людини під час проведення експертизи, оскільки такі відомості є 

предметом дослідження судово-авторознавчої, комп’ютерно-технічної, судово-

медичної, судово-психіатричної, біологічної експертиз тощо, шляхом 

попередження експерта про кримінальну відповідальність не лише за злісне 

ухилення від явки до органів досудового розслідування, прокурора й суду або 

за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, 

а й за розголошення обставин особистого і сімейного характеру, які містяться в 

наданих йому матеріалах кримінального провадження, необхідних для 

підготовки висновку експерта; 

– практичні уявлення щодо підвищеної загрози втручання в особисте і 

сімейне життя під час здійснення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж з огляду на такі обставини: особа зазвичай не 

підозрює про проведення щодо неї цих дій та позбавлена можливості їх 

оскаржити; прослуховування не є вибірковим, його проводять протягом 

тривалого часу, поки не буде отримано відомості, які цікавлять сторону 

обвинувачення; процедура прослуховування має закритий характер і не може 

бути цілком прозорою, що створює значні можливості для зловживань з боку 

органів, які її проводять. Тож нагальним завданням є підвищення ефективності 



законодавчого унормування захисту особистого і сімейного життя громадян від 

незаконного та необґрунтованого втручання під час проведення цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії; 

– положення щодо надання санкції прокурора на прослуховування осіб, 

щодо яких застосовують заходи забезпечення безпеки. Про необхідність 

отримання цієї санкції йдеться лише в Законі України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 

1993 року № 3782-ХІІ, однак у КПК України дії прокурора із санкціонування 

таких рішень слідчого наразі в жодному випадку не передбачені. З огляду на 

значущість дотримання конституційного принципу невтручання в особисте і 

сімейне життя, доцільно в таких випадках звертатися виключно до слідчого 

судді. На перший погляд, механізм реалізації цього рішення є ускладненим, 

проте цілком виправданим, оскільки йдеться про захист особи від 

протиправних посягань шляхом прослуховування її телефонних та інших 

розмов; 

– визначення судового контролю як кримінальної процесуальної 

діяльності, спрямованої на забезпечення дотримання конституційних прав, 

свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, 

недопущення їхнього порушення, а у випадку необґрунтованого обмеження – 

на їх відновлення; 

дістало подальший розвиток: 

– трактування терміна «інформація» – в умовах сучасного 

інформаційного суспільства та з метою охорони й захисту особистих 

немайнових прав і свобод людини в Україні, зокрема й від кримінального 

процесуального втручання, інформацією доцільно вважати будь-які відомості 

про особисте і сімейне життя особи незалежно від форми їх надання та/або 

отримання; 

– класифікація інформації про особисте і сімейне життя особи, яку 

запропоновано поділяти за ступенями її доступності органам досудового 

розслідування та суду на закриті дані, дані з обмеженим доступом і дані, що не 



становлять таємниці. Очевидно, що підхід законодавця до захисту таких даних, 

як інформація про сімейний стан, вік або місце проживання, і таких, як, 

наприклад, зміст щоденників й особистого листування, не повинен бути 

однаковим у сфері кримінального провадження; 

– теоретичні підходи щодо особливостей формулювання статті 32 

Конституції України, які полягають у тому, що: по-перше, терміном 

«втручання» позначають чотири аспекти інформаційної діяльності: збирання, 

зберігання, використання та поширення інформації про особу; по-друге, ідеться 

виключно про конфіденційну інформацію щодо особи; по-третє, винятки із 

цього правила може бути закріплено лише в Конституції України, а не в інших 

нормативно-правових актах; 

– компаративістське дослідження більшості конституцій країн 

Європейського Союзу (Австрія, Данія, Ірландія, Фінляндія тощо), що 

засвідчило відсутність спеціальних норм щодо невтручання в особисте і 

сімейне життя громадян, однак у них передбачено низку засобів захисту 

особистого життя й підстави його обмеження – недоторканність житла, 

таємниця листування, поштових та інших повідомлень. Натомість конституції 

Греції, Швеції, Швейцарії, поряд із закріпленням зазначених прав, містять 

спеціальні норми щодо захисту приватного життя, особистої і сімейної 

таємниці. Отже, в одних країнах права людини розглядають як абсолютно 

самостійні конституційні права, а в других – як похідні від інших прав, їх 

складові. Однак у всіх зазначених державах переліки прав людини схожі, а 

відмінності не є істотними; 

– дослідження стандартів ЄСПЛ, за яких допускається правомірне 

втручання в приватне життя особи відповідно до статті 8 Конвенції; з’ясовано 

такі критерії, як законність, наявність законної мети й пропорційність 

(необхідність втручання в демократичному суспільстві), якими керується 

ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення права на повагу до особистого і 

сімейного життя; 

– пропозиція щодо диспозитивності вирішення питання про залучення 



понятих або застосування технічних засобів для забезпечення безперервного 

відображення результатів слідчої (розшукової) дії. Адже понятим стають відомі 

факти щодо низки обставин особистого і сімейного життя, які не повинні 

підлягати розголосу. Навмисно чи з необережності поняті можуть бути 

потенційними розповсюджувачами цієї інформації, проте не несуть за це 

жодної відповідальності;  

– положення щодо використання криміналістичних знань під час 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення 

дотримання права на невтручання в особисте і сімейне життя особи; 

досліджено криміналістичне забезпечення дотримання прав і свобод людини й 

доведено його корисність у кількох аспектах: по-перше, створюють умови для 

дослідження питання забезпечення прав і свобод учасників кримінального 

провадження в таких галузях юридичної науки, як кримінальне процесуальне 

право, криміналістика, конституційне право тощо; по-друге, сприяють 

формуванню сучасної концепції допустимості застосування методів і засобів 

протидії кримінальним правопорушенням та принципових положень 

практичного їх використання; по-третє, розширюють можливості для 

визначення місця та ролі криміналістичних знань у створенні системи гарантій 

захисту прав і свобод людини. 

У дисертації ґрунтовно  розкривається зміст зазначених вище положень.   

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у наукових працях. Основні положення та 

висновки дисертаційного дослідження викладені у достатній кількості наукових 

публікацій. Це 2 монографії (одна одноосібна, друга – у співавторстві), 

24 наукові публікації, серед яких 14 статей – у наукових фахових виданнях 

України з юридичних наук, 4 – у міжнародних наукових виданнях, 6 – у 

виданнях Scopus та/або Web of Science, 24 тези доповідей на науково-

практичних конференціях і круглих столах, 2 навчальних посібники (один 

одноосібний, другий – у співавторстві), науково-практичному коментар КПК 

України (у співавторстві). 



Апробація результатів дисертації відбулася належним чином, адже 

основні положення дисертації були оприлюднені та доповідалися на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Значення праці для науки і практики полягає в тому, що пропозиції 

здобувачки використовуються та мають перспективу подальшого 

впровадження при вирішенні практичних завдань у нормотворчій діяльності – 

для удосконалення КПК України, інших нормативно-правових актів; 

практичній діяльності правоохоронних органів з метою її комплексного 

удосконалення; освітньому процесі та науковій діяльності закладів вищої 

освіти України.  Вказана інформація підтверджується актами впровадження, що 

подані у додатках до дисертації. 

 Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Заслуговує схвалення 

структура дисертації, в якій у логічній послідовності від загального до 

окремого, у межах трьох розділів, які охоплюють одинадцять підрозділів, 

висновків, досліджуються визначені питання. 

Перший розділ дисертації присвячено методологічним аспектам 

дослідження проблем невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному 

провадженні»  

У підрозділі 1.1 «Генеза законодавчого унормування та стан наукової 

розробленості правових аспектів забезпечення права особи на невтручання в 

особисте і сімейне життя», зокрема, з’ясовано передумови та 

схарактеризовано формування поняття особистого і сімейного життя, 

починаючи із філософії епохи Античності, де його вважали природним, 

зумовленим сутністю людського існування, до другої половини XX століття, 

коли в КПК України 1960 року було законодавчо унормоване положення про 

накладення арешту на кореспонденцію. За період дії цього КПК України 

питання щодо гарантій забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя 

особи на дисертаційному рівні було розроблено недостатньо. Згодом це право 

було закріплено в статті 32 Конституції України 1996 року. 

У підрозділі 1.2 «Зміст понять «особисте життя» і «сімейне життя» 



та їх співвідношення між собою» дисертанткою охарактеризовано 

співвідношення понять «приватне життя», «особисте життя» і «сімейне життя», 

оскільки наразі не сформульовано чіткого їх визначення, що висвітлювало б 

їхню сутність як у законодавстві України, міжнародно-правових документах, 

так і в рішеннях ЄСПЛ. Сформульовано висновок, що з огляду на зміст цих 

понять їх трактують як належність особі, тож принципової відмінності між 

ними немає. Водночас поняття «особисте життя» і «сімейне життя» не 

рівноцінні: вони різняться насамперед тим, що особисте життя безпосередньо 

стосується інтересів конкретної особи, виражає її індивідуальні особливості, а 

сімейне життя ‒ інтересів кількох осіб, які на добровільних засадах створили 

сім’ю чи перебувають у фактичних сімейних відносинах, або інших членів 

сім’ї, об’єднаних спільною відповідальністю. Аргументовано необхідність 

використання єдиного категоріального поняття ‒ «особисте і сімейне життя», 

що є основою запропонованої назви засади кримінального провадження, 

визначеної в пункті 8 частини 1 статті 7 та у статті 15 КПК України. З’ясовано, 

що відомості про життя конкретної особи, які вона не бажає поширювати, 

належать до особистої таємниці.  

У підрозділі 1.3 «Процесуальні гарантії забезпечення невтручання в 

особисте і сімейне життя», з огляду на предмет дослідження, здійснено аналіз 

питань, пов’язаних із процесуальними гарантіями прав особи та проблемами їх 

реалізації в кримінальному провадженні України відповідно до 

загальновизнаних засад. Також авторкою розроблено систему гарантій 

невтручання в особисте і сімейне життя, до якої належать: процесуальна 

регламентація цього права особи як засади кримінального провадження; 

законодавча заборона посягання на складові невтручання в особисте і сімейне 

життя, за винятком випадків, прямо передбачених законом; законодавче 

закріплення умов, підстав і порядку (процедури) проведення дій, що 

допускають обмеження сфери особистого і сімейного життя; встановлення 

відповідальності службових осіб за порушення розглядуваного права; 

посилення нагляду прокурора за організацією та проведенням розслідування 



для своєчасного припинення незаконного втручання у сферу особистих і 

сімейних інтересів громадян; диференціація судового контролю за 

передбаченими законом діями, що обмежують право на невтручання в особисте 

і сімейне життя; роз’яснення можливості й порядку відновлення зазначених 

прав у разі їх порушення та відшкодування заподіяної шкоди потерпілому; 

розширення можливостей криміналістичного забезпечення дотримання прав і 

свобод особи шляхом створення сучасної концепції допустимості застосування 

методів та засобів протидії кримінальним правопорушенням, окреслено зміст 

кожної із цих гарантій. Увагу акцентовано на взаємозв’язку процесуальних 

аспектів та криміналістичних знань у забезпеченні прав і свобод людини.  

У другому розділі дисертації розкрито невтручання в особисте і сімейне 

життя як міжнародно-правовий і конституційний принцип діяльності органів 

досудового розслідування та суду. 

У підрозділі 2.1 «Сутність конституційного принципу невтручання в 

особисте і сімейне життя» дисертанткою визначено непослідовним підхід 

щодо розміщення в Конституції України статей, які регулюють особисте і 

сімейне життя особи. Також обґрунтовано, що право на невтручання в особисте 

і сімейне життя є складним правовим інститутом, утвореним з окремих прав 

особи. Їх можна об’єднати у дві групи: перша – пов’язана з недоторканністю 

особистого і сімейного життя, друга – із забезпеченням їхньої таємниці. 

Відмінність між використаними в законі поняттями «недоторканність» і 

«таємниця», які найповніше відображають сутність цього конституційного 

принципу, є відносною: що є недоторканним – знаходиться в таємниці від 

держави, і, навпаки, таємне є недоторканним.  

У підрозділі 2.2 «Невтручання в приватне життя як галузева засада 

кримінального провадження України» зазначено, що в статті 15 КПК України 

закріплено загальне правило щодо захисту приватного життя особи під час 

здійснення кримінального провадження як форма втілення статті 32 Конституції 

України в кримінальне процесуальне законодавство. 

Аргументовано, що аналізовану засаду та її співвідношення із завданнями 



кримінального провадження доцільно розглядати для з’ясування понять 

«охорона» і «захист», використаних у частині 1 статті 2 КПК України. 

Доведено, що ці поняття між собою не тотожні: охорона за змістом є ширшою. 

Висвітлено зміст цієї засади в контексті суміжних засад кримінального 

провадження та констатовано, що всі вони тісно пов’язані між собою, 

позначаються на невтручанні в особисте і сімейне життя особи та є єдиною 

системою, спрямованою на досягнення загальної мети. Розроблено нову 

редакцію статті 15 КПК України й запропоновано унормувати іншу назву 

розглянутої засади кримінального провадження, процесуальний порядок 

отримання відомостей, що становлять особисту і сімейну таємницю, та 

механізм її захисту від розголошення на всіх стадіях кримінального 

провадження. 

У підрозділі 2.3 «Характеристика стандартів та норм міжнародного 

права щодо охорони особистого і сімейного життя під час кримінального 

провадження» розглянуто низку чинних міжнародно-правових актів у сфері 

дотримання прав і свобод людини, що безпосередньо стосуються 

кримінального провадження. Проаналізовано критерії правомірності втручання 

в приватне життя особи відповідно до статті 8 Конвенції, за яких обмеження 

визнають допустимими, а саме: законність, наявність законної мети й 

пропорційність. Акцентовано увагу на практиці ЄСПЛ, який не наводить 

визначення права на приватність, однак у низці рішень тлумачить його 

розширено, охоплюючи цим поняттям аспекти фізичної, моральної 

недоторканності, стан здоровʼя, стосунки з іншими людьми тощо. Водночас під 

час вирішення питання про втручання в сімейне життя ЄСПЛ надає перевагу 

фактичним відносинам, а не формально юридичному статусу. Сформульовано 

висновок, що для підвищення ефективності діяльності поліції слід детально 

регламентувати її, ураховуючи результати аналізу міжнародно-правових актів, 

переймаючи наявний досвід і застосовуючи його в практичній діяльності. 

Третій розділ присвячено питанням забезпечення права особи на 

невтручання в особисте і сімейне життя на досудовому розслідуванні.  



У підрозділі 3.1 «Забезпечення прав учасників кримінального 

провадження щодо невтручання в особисте і сімейне життя під час 

проведення слідчих (розшукових) дій» досліджено дотримання балансу між 

повагою до особистого і сімейного життя та проведенням слідчих (розшукових) 

дій (СРД). Увагу зосереджено на процесуальному унормуванні й тактиці 

освідування, проведенні експертизи, отриманні зразків для експертизи, обшуку, 

допиту як СРД, під час проведення яких найістотніше можуть бути обмежені чи 

порушені права й законні інтереси учасників кримінального провадження і 

третіх осіб, які не є такими учасниками. Надано пропозиції з удосконалення 

КПК України та практики його застосування з метою належного унормування 

гарантій забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи в 

кримінальному провадженні.  

Зокрема, визначено, що перед початком освідування особі роз’яснюють її 

права, а також мету й порядок проведення цієї СРД; освідування можливе за 

рішенням сторони обвинувачення виключно щодо підозрюваного, а щодо 

потерпілого і свідка – за їх згоди, за винятком випадків, коли освідування 

необхідне для оцінки достовірності їх показань; примусове залучення 

підозрюваного, потерпілого чи свідка для проведення освідування за участю 

судово-медичного експерта або лікаря чи інших спеціалістів здійснюється лише 

за ухвалою слідчого судді. Аналогічним має бути порядок примусового 

залучення підозрюваного для проведення медичної або психіатричної 

експертиз, а щодо потерпілого чи свідка ці експертизи можливі лише за їх 

письмовою згодою або згодою їхніх законних представників. 

Констатовано потребу під час проведення обшуку в невідкладних 

випадках перед проникненням до житла чи іншого володіння особи складати 

постанову, завірену печаткою органу досудового розслідування. 

Аргументовано, що у зв’язку з істотним обмеженням права особи на 

недоторканність житла, на невтручання в її особисте і сімейне життя, саме в 

таких випадках нагальною є потреба залишення на видному місці протоколу 

обшуку з метою повідомлення особі, ким і яка СРД була проведена за її 



відсутності в житлі чи іншому володінні особи, у присутності кого та які 

одержано результати. Доведено, що після закінчення обшуку слідчий роз’яснює 

особам, у яких його проведено, можливість і порядок оскарження його 

проведення. Це надасть можливість відновити порушені права і свободи та 

максимально запобігти негативним наслідкам можливої неправомірної 

поведінки органів досудового розслідування, спрямованої на збирання доказів 

під час проведення обшуку. 

Обґрунтовано потребу перед допитом особи роз’яснювати її права та 

процесуальний механізм їх реалізації; під час допиту підозрюваного – 

визначати, чи визнає він свою участь у вчиненні кримінального 

правопорушення, а якщо визнає – то в якій саме частині. 

У підрозділі 3.2 «Гарантування невтручання в особисте і сімейне життя 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій» зазначено, що 

Конвенція не містить прямої вказівки на конфіденційність телефонних розмов, 

однак аналіз низки судових справ, розглянутих ЄСПЛ, засвідчує, що таємниця 

телефонних розмов знаходиться під захистом міжнародного права. Не є 

винятком ситуації, коли під час досудового розслідування прослуховують 

розмови не лише осіб, щодо яких здійснюють кримінальне провадження, а й 

осіб, залучених до нього в іншому статусі, зокрема, за наявності загрози 

вчинення насильства, вимагання та інших злочинних дій. Тож слід 

максимально конкретизувати поняття «обставини, які мають значення для 

кримінального провадження», оскільки в іншому випадку прослуховування 

може стати інструментом для збирання будь-якої інформації, що характеризує 

особу підозрюваного, а це є неприпустимим. Визначено, що втручання в 

приватне спілкування здійснюють також під час аудіо- чи відеоконтролю 

особи, накладення арешту, огляду і виїмки кореспонденції.  

Зауважено, що під час втручання в приватне спілкування необхідно 

дотримуватися міжнародних стандартів, встановлених рішеннями ЄСПЛ. 

Запропоновано посилити  гарантії невтручання в особисте і сімейне життя: 

фактичні та юридичні підстави проведення НСРД; нагляд прокурора у формі 



процесуального керівництва за законністю проведення цих дій; визначену КПК 

України правову процедуру; недопустимість розголошення відомостей, 

отриманих під час проведення таких НСРД; визначення переліку осіб, щодо 

яких проводять ці процесуальні дії. 

У підрозділі 3.3 «Охорона особистого і сімейного життя під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 

аргументовано, що затримання особи за відсутності чи недоведеності обставин, 

з якими закон пов’язує можливість його застосування, є втручанням в особисте 

і сімейне життя, оскільки факт затримання як елемент особистої таємниці, який 

вона хотіла би приховати, стає надбанням суспільства. Крім цього, під час 

затримання здійснюють особистий обшук, результатом якого може бути 

вилучення речей, пов’язаних з особистим і сімейним життям особи. 

Зазначено, що, залежно від слідчої ситуації, яка складається на різних 

етапах досудового розслідування, затримана особа може обрати для себе будь-

який варіант поведінки: давати пояснення, показання з приводу підозри чи в 

будь-який момент відмовитися їх давати, мати захисника тощо. Таке рішення 

затримана особа має приймати усвідомлено та зважено, розуміючи наслідки 

власних дій. Тож відсутність конкретизації обов’язку сторони обвинувачення 

роз’яснити їй права, а також чіткої форми повідомлення про право 

підозрюваного відмовитися давати показання є істотним порушенням його 

прав, що тягне за собою визнання доказів недопустимими відповідно до 

пункту 4 частини 2 статті 87 КПК України. Наявність підпису в протоколі 

затримання та/чи протоколі допиту підозрюваного щодо роз’яснення права 

давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент 

відмовитися їх давати ще не забезпечує фіксацію усвідомлення справжнього 

змісту цього права. З огляду на це, надано пропозицію щодо власноручного 

написання підозрюваним в усіх процесуальних документах, пов’язаних із 

роз’ясненням його прав, розуміння ним змісту відповідного права та 

процесуальних механізмів його реалізації. 

Встановлено, що слідчі під час складання клопотання про тимчасовий 



доступ до речей і документів інколи без належної мотивації вказують на 

існування реальної загрози знищення документів, а слідчі судді розглядають 

такі клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі й 

документи. Надання доказів розумної підозри про можливість зміни або 

знищення речей чи документів потребує аналізу й оцінки суб’єктивної 

зацікавленості особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, її намірів 

та їх підтвердження певними документами. З огляду на зазначене, надано 

пропозиції щодо врахування інтересів третіх осіб, які або не є підозрюваними, 

або не мають визначеного процесуального статусу, під час розгляду клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому порушується питання 

про їх вилучення. 

У підрозділі 3.4 «Недопустимість розголошення відомостей щодо 

особистого і сімейного життя під час прийняття і виконання процесуальних 

рішень слідчого» зауважено, що захист цієї сфери життя учасників кримінального 

провадження є складовою таємниці досудового розслідування. Доведено, що 

слідчий особисто зобов’язаний її дотримуватися та вимагати цього від інших 

осіб. Для вирішення зазначених питань запропоновано: закріплення дозволу 

слідчим на розголошення відомостей досудового розслідування в окремій 

постанові із зазначенням умов оприлюднення наявних матеріалів; відібрання 

письмового зобов’язання з попередженням про кримінальну відповідальність за 

статтею 387 КК України; передбачення письмової згоди учасників 

кримінального провадження на оприлюднення відомостей про їхнє особисте і 

сімейне життя, які долучають до матеріалів кримінального провадження. 

Виражені саме в такий спосіб дозвіл/згода мають стати єдиною підставою для 

розголошення конфіденційної інформації в кожному конкретному випадку під 

час досудового розслідування. 

Проблема розголошення інформації про особисте і сімейне життя постає 

під час проведення окремих процесуальних дій протягом не лише досудового 

розслідування, а й судового засідання, коли можуть бути виявлені відомості, що 

становлять охоронювану законом таємницю. Аргументовано необхідність 



попереджати про кримінальну відповідальність за їхнє розголошення всіх 

присутніх під час судового розгляду. 

Запропоновано передбачити за клопотанням сторони кримінального 

провадження право приймати судом рішення про запровадження режиму 

секретності для матеріалів, що стосуються таємниці особистого і сімейного 

життя, на строк до 30 років.  

У четвертому розділі роботи розкрито гарантії забезпечення таємниці 

особистого і сімейного життя на судових стадіях кримінального провадження  

У підрозділі 4.1 «Судовий контроль як гарантія забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя» визначено, що його здійснення, на 

відміну від контролю органів законодавчої та виконавчої влади, передбачає 

певні особливості, які полягають у його відносній пасивності. Сформульовано 

висновок, що судовий контроль не можна вважати таким, що цілком забезпечує 

дотримання гарантій прав осіб, які обмежують, оскільки його зміст фактично 

полягає в перевірці відповідної інформації за клопотанням слідчого та 

наявності всіх необхідних умов і підстав для прийняття рішення слідчим 

суддею. 

Проведено порівняльний аналіз здійснення судового контролю за 

досудовим розслідуванням та за дотриманням права на повагу до особистого і 

сімейного життя в іноземних державах, окреслено їхні спільні й відмінні риси. 

Зіставлено діяльність судів щодо оцінки обмежень такого права та обґрунтовано 

доцільність використання іноземного досвіду для захисту осіб, чиї права й 

законні інтереси було порушено. За аналогією з англійським законодавством 

аргументовано необхідність створення незалежного органу на кшталт Дирекції 

публічних переслідувань з функцією нагляду за законністю досудового 

розслідування, дотриманням прав людини, можливість надавати вказівки, 

рекомендації органам, що здійснюють досудове розслідування. Це має бути 

неупереджений орган, діяльність якого стала б процесуальним інструментом 

виправлення слідчих і прокурорських помилок на цій стадії кримінального 

провадження.  



У підрозділі 4.2 «Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне 

життя судом першої інстанції» зазначено, що втручання в цю сферу можливе 

не тільки на стадії досудового розслідування, а й під час судового розгляду. 

Доведено, що лише двоєдиність гласності й таємниці в кримінальному 

провадженні, їх розумне співвідношення здатні забезпечити реалізацію 

невтручання в особисте і сімейне життя. Наразі в КПК України немає 

спеціальної норми, яка визначала б межі та зміст промов, саме під час 

проголошення яких надають, зокрема, характеристику особи, дані про її життя, 

поведінку в сім’ї й побуті, спосіб життя та зв’язки, стан здоров’я, риси 

характеру, інші відомості конфіденційного характеру. Водночас у частині 6 

статті 364 КПК України передбачено право головуючого зупинити виступ 

учасника дебатів, якщо: він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження чи повторно допустив висловлювання образливого 

чи непристойного змісту. Така конструкція процесуальної норми не захищає 

особу від розповсюдження щодо неї відомостей конфіденційного характеру, 

зокрема тих із них, що стосуються обставин її особистого і сімейного життя та 

які навряд чи є висловлюваннями образливого або непристойного змісту.  

Виявлено неузгодженість між нормами частини 2 статті 27 та пункту 4 

частини 2 статті 315 КПК України. Зокрема, у частині 2 статті 27 КПК України 

йдеться про ініціативу слідчого судді, суду щодо здійснення кримінального 

провадження в закритому судовому засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини в передбачених законом випадках. 

Натомість у частині 2 статті 315 КПК України зазначено про наявність у цьому 

разі клопотання учасників судового провадження. Обґрунтовано, що саме 

клопотання учасників судового провадження є прийнятнішим, адже сторонам 

обвинувачення і захисту на момент проведення підготовчого судового 

засідання, на відміну від суду, уже відомі всі обставини розслідування 

кримінального правопорушення, зокрема ті з них, що потребують розгляду в 

закритому судовому засіданні. 

У підрозділі 4.3 «Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне 



життя під час судових проваджень з перегляду судових рішень» встановлено 

нечіткість законодавчого врегулювання процедури обмеження прав учасників 

судового провадження під час перегляду судових рішень. Основну увагу 

спрямовано на потребу унеможливлення розголошення конфіденційної 

інформації під час подання апеляційної та касаційної скарг і додатків до них. За 

наявності в поданих матеріалах відомостей, які, з одного боку, мають бути 

використані для виконання завдань кримінального провадження (частина 3 

статті 15 КПК України), а з іншого – не підлягають розголошенню у відкритому 

судовому засіданні, запропоновано передбачити вирішення за клопотанням 

сторін питання про закритий судовий розгляд. 

Виявлено недосконалість норми частини 2 статті 65 КПК України, яка 

містить перелік осіб, наділених імунітетом свідка. Зокрема, доведено, що 

потреба допиту слідчого, прокурора постає під час провадження за 

нововиявленими обставинами, що можуть бути встановлені не лише вироком 

суду, який набрав законної сили, а й у разі неможливості ухвалення вироку – 

підтверджені матеріалами досудового розслідування або судового розгляду. 

Висловлено пропозицію закріпити можливість отримання показань слідчого, 

прокурора щодо прийняття суддею завідомо неправосудного вироку, ухвали 

для встановлення нововиявлених обставин, пов’язаних зі штучним створенням 

або підробленням доказів, і зазначено, що в жодному іншому випадку слідчий, 

прокурор не користуються імунітетом свідка. Аргументовано, що під час 

вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку, в усіх випадках 

обов’язковою є участь прокурора, що спрямована на забезпечення дотримання 

прав учасників судового розгляду. Запропоновано унормувати гарантії 

нерозголошення відомостей конфіденційного характеру про особу/осіб, щодо 

якої/яких суд вирішує питання, пов’язані з виконанням вироку, під час 

закритого судового розгляду. 

На звершення кожного підрозділу у дисертації формуються обґрунтовані 

та лаконічні  висновки. Заслуговують схвалення узагальнені висновки, які є 

логічним підсумком зробленої роботи.  



Інформативними є представлені додатки до дисертації, які містять 

узагальнені дані проведеного анкетування респондентів, обґрунтування 

пропозицій щодо внесення змін до законодавства, відомості про акти 

впровадження, інформацію за результатами вивчення кримінальних 

проваджень та ін.   

Проведене здобувачкою дослідження є завершеним, його вивчення  

дозволяє зробити висновок про належний рівень проведеного дослідження, за 

результатами котрого сформовані теоретичні положення, пропозиції до 

законодавства, практичні рекомендації щодо гарантій забезпечення права особи 

на невтручання в її особисте та сімейне життя у кримінальному провадженні 

України. Оформлення дисертації відповідає встановленим вимогам. 

Вивчення змісту дисертації свідчить і про окремі положення, які 

мають дискусійний характер чи вимагають додаткового обґрунтування під 

час захисту. Зокрема:  

1. В пункті “вперше” положень новизни, за результатами вивчення у 

підрозділі 4.1 питань щодо судового контролю як гарантії забезпечення права 

на невтручання в особисте і сімейне життя дисертанткою “запропоновано за 

аналогією до англійського законодавства створити орган на кшталт Дирекції 

публічних переслідувань із функцією нагляду за дотриманням прав людини з 

можливістю надання вказівок, рекомендацій органам, що здійснюють досудове 

розслідування”, який матиме повноваження щодо виправлення слідчих і 

прокурорських помилок, а також перевірятиме законність дій органів досудового 

розслідування, забезпечуючи допустимість зібраних доказів тощо. Також 

авторка вважає, що для “дієвого гарантування дотримання прав людини 

необхідно прийняти Закон України «Про захист презумпції невинуватості» й 

частину повноважень слідчого судді, пов’язаних з обмеженням прав і свобод 

людини, передати новоствореному органу, яким може бути Дирекція публічних 

переслідувань як самостійний і незалежний суб’єкт кримінального процесу, 

повноваження якого матимуть юрисдикційне, а не слідче спрямування.” На 

думку офіційного опонента, дана пропозиція потребує додаткової аргументації 



щодо створення та процесуального статусу такого органу кримінальної юстиції, 

який, як видно із наведеної цитати автора, дублюватиме у кримінальному 

провадженні повноваження органів прокуратури, передбачені Законом України 

“Про прокуратуру” та також інституту слідчого судді, оскільки як свідчить 

досвід Україні у питаннях реформування кримінальної юстиції, створення 

додаткового органу може лише більше бюрократизувати процес розслідування, 

не вплинувши якісно на стан забезпечення гарантій прав та свобод учасників 

провадження. 

2. Підрозділ 2.2 дисертації має назву «Невтручання в приватне життя як 

галузева (виділено нами) засада кримінального провадження України». Звертаю 

увагу, що згідно усталеного в доктрині кримінального процесу підходу до 

класифікації засад (принципів) кримінального провадження засада, що є 

предметом цього дисертаційного дослідження, відноситься до категорії 

конституційних або ж загальних. Також авторка в тексті підрозділу зазначає, що 

“чинний КПК України в статті 7 встановлює вичерпний перелік загальних засад 

кримінального провадження, де серед інших закріплена засада невтручання в 

приватне життя”.  Поряд із цим дисертанткою не ставиться для додаткового 

наукового пошуку питання щодо визначення нового місця засади недоторканості 

приватного життя в загальноприйнятій системі засад кримінального 

провадження. Тому під час прилюдного захисту хотілося б почути додаткові 

пояснення щодо обраного підходу до назви підрозділу 2.2 дисертації. 

3. У підрозділі 3.3 «Охорона особистого і сімейного життя під час 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що 

“наявність підпису в протоколі затримання та/чи протоколі допиту 

підозрюваного щодо роз’яснення права давати пояснення, показання з приводу 

підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати ще не забезпечує фіксацію 

усвідомлення справжнього змісту цього права. З огляду на це, надано 

пропозицію щодо власноручного написання підозрюваним в усіх процесуальних 

документах, пов’язаних із роз’ясненням його прав, розуміння ним змісту 

відповідного права та процесуальних механізмів його реалізації.” Загалом 



погоджуючись із потребою посилення процесуальних гарантій дотримання прав 

підозрюваного, доцільним було б отримати додаткові пояснення дисертантки 

щодо оптимальної форми фіксації факту “роз’яснення прав підозрюваного та 

процесуальних механізмів їх реалізації” у процесуальних документах. Можливо, 

дисертантка могла б запропонувати оновлення змісту протоколів затримання та 

допиту, або ж оформлення такого роз'яснення у вигляді додатку до вказаних 

протоколів у вигляді відповідної пам'ятки тощо. 

4. Вивчення тексту дисертації дозволяє дійти висновку щодо безспірної 

наукової цінності його результатів для доктрини кримінального процесу, а також 

криміналістичної науки. Разом з тим, чомусь викликає здивування відсутні в 

тексті автореферату та дисертації дані щодо впровадження результатів 

дослідження в наукову діяльність, хоча міститься згадка, що тема є “складовою 

теми науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми кримінального, 

кримінального процесуального права і криміналістики на сучасному етапі 

розвитку держави» кафедри кримінального та кримінального процесуального 

права Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2019–

2024 роки (номер державної реєстрації 0119U100650)”. 

5. Аналіз тексту дисертаційного дослідження та додатків до нього 

дозволяють дійти висновку щодо високого рівня проведених емпіричних 

досліджень, покладених в основу дисертації. Отримані результати анкетувань 

респондентів та аналізу матеріалів кримінальних проваджень в достатній мірі 

використані для ілюстрації отриманих дисертантом результатів та висновків в 

роботі. Проте текст автореферату, на жаль, не відображає відповідні емпіричні 

матеріали, що лише додало б репрезентативності дослідженню авторки. 

Разом з тим, слід зазначити, що перераховані дискусійні положення 

водночас підкреслюють актуальність  досліджуваної проблематики та не 

впливають на позитивне враження від рецензованої наукової праці.  

ВИСНОВОК  

Дисертація виконана на високому теоретичному рівні, матеріал дисертації 

викладено в логічній послідовності, усі висновки отримали необхідну і 




