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В І Д Г У К
офіційного опонента про дисертацію ЛАЗАРЕВОЇ Дарії Володимирівни 
«Затримання уповноваженою службовою особою» (Дніпро -2018. -  236 с.), 
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Вивчення представлених Д.В. Лазаревою матеріалів дисертації (236 с.) та 
автореферату (20 с.) дають підстави стверджувати, що нею проведений ґрунтовний 
правовий аналіз теми, яка є однаково актуальною як для розвитку теорії 
кримінального процесу, так і в практичному вимірі, сформульовані змістовні 
висновки і пропозиції, що виносяться на захист. Такий попередній висновок 
підтверджується оцінкою роботи за основними параметрами, які висуваються 
щодо кандидатської дисертації на юридичну тематику.

Актуальність теми дослідж ення. Викладені у вступі та розділах основної 
частини роботи положення, які стосуються постановки проблеми в цілому, 
окремих її аспектів переконують в тому, що відповідні питання є теоретично і 
практично важливими, недостатньо розроблені в науці та перспективні для 
дослідження.

Зміна ідеології, логіки та філософії сучасного кримінального процесу, 
спонукає нас до переосмислення багатьох доктринальних положень визначених в 
науці, перегляду низки фундаментальних засад побудови та функціонування всієї 
системи кримінального судочинства та органів які її обслуговують.

На окрему увагу у цьому контексті заслуговує інститут затримання за 
підозрою у вчиненні злочину, який також без сумніву зазнав суттєвих 
концептуальних змін у зв’язку з реформуванням всієї системи кримінального 
судочинства України. Достатньо суперечливі тенденції розвитку законодавчого 
визначення інституту затримання в кримінальному процесі в повній мірі 
відобразились на його доктринальній інтерпретації. В процесуальній науці 
стосовно до визначення сутності затримання уповноваженою службовою особою 
сформувалася своєрідна біполярність поглядів.

І як, вірно зазначає дисертантка, незважаючи на унормування у чинному 
кримінальному процесуальному законодавстві України положень про затримання 
уповноваженою службовою особою, на сьогодні невирішеними в теорії та 
практиці кримінального процесу залишаються питання стосовно обґрунтованості 
єдиного загальноприйнятого розуміння правової природи і процесуальної сутності 
цього виду затримання, його місця в системі заходів забезпечення кримінального 
провадження та розмежування з іншими інститутами, пов’язаними із 
застосуванням примусу у кримінальному провадженні. а .■



Виходячи з постановки актуальності тематики даного дослідження, 
дисертантка в своїй роботі вміло використовує здобутки своїх попередників для 
висловлювання і обґрунтування власного підходу до всього комплексу питань 
обраної теми. Авторка вірно зазначає, що дослідженням різних аспектів проблеми 
визначення сутності затримання як інституту кримінального процесуального права 
в різні часи займалася велика кількість учених, проте їх роботи не вирішують 
всього комплексу проблем, окремі висловлювання в їх працях носять дискусійний 
характер, більшість наукових праць формувалися на теоретичних положеннях 
розроблених ще за радянських часів, а тому потребують ґрунтовного наукового 
переосмислення, аналізу, узагальнення та систематизації.

Зазначена робота є актуальною й тому, що її мета і завдання полягають не 
лише у з ’ясуванні сутності цієї процесуальної дії, а й в  отриманні нових наукових 
результатів у вигляді формування сучасних теоретико-правових положень 
спрямованих на вдосконалення правового механізму затримання, яке здійснюється 
уповноваженою службовою особою.

Таким чином слід зазначити, що стан доктринального осмислення в 
українському праві дисертаційної проблематики оцінюється на сьогодні як 
недостатньо повний, а тому проведена Лазаревою Д.В. наукова розвідка є вчасною 
і вельми актуальною. Погоджуючись з постановкою проблеми та обраними 
напрямами її вирішення, все ж, в зв ’язку з цим, необхідно звернути увагу на один 
момент, який стосується того, що у назві дослідження не конкретизовано його 
межі, а саме сфера суспільних відносин, які виникають у зв ’язку із здійсненням 
затримання. Тому, більш точно було б в самій назві вказати, що дисертаційне 
дослідження присвячене аналізу відповідної проблематики кримінального 
процесуального напряму, наприклад “затримання уповноваженою службовою 
особою як захід забезпечення кримінального провадження” . Н а думку опонента, 
це суттєво б підкреслило позицію здобувачки щодо визначення правової природи 
процесуальної дії, що досліджувалася.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації.

Д.В. Лазарева правильно визначила мету дисертації, що полягає у вирішенні 
конкретного наукового завдання з розроблення теоретико-правових та практично- 
прикладних положень, пов’язаних із здійсненням затримання уповноваженою 
службовою особою, та формулювання на цій основі науково обґрунтованих 
пропозицій із вдосконалення кримінального процесуального законодавства та 
правозастосовної практики за відповідним напрямком.

Для досягнення зазначеної мети авторкою поставлено відповідні наукові 
задачі, які, в основному, знайшли своє вирішення у відповідних розділах та у 
висновках дисертаційної праці.

Обґрунтованість положень даної дисертаційної роботи забезпечена 
відповідною джерельною базою. За темою дослідження дисертантом опрацьована 
достатня кількість літературних джерел (235 найменування), виконана значна 
робота з їх творчого осмислення, зроблені по тексту посилання на літературні 
джерела та нормативно-правові акти. Зазначене свідчить, що дисертантка у 
достатньому обсязі опанувала праці попередніх дослідників цієї та суміжних 
проблем, законодавство та прецеденту практику ЄСПЛ. Аналізуючи позиції інших



з
вчених щодо складних та неоднозначних питань за темою дослідження, 
дисертантка ретельно проаналізувала ступінь їх аргументованості, висловила 
власну точку зору та виклала свої доводи на підтримку чи заперечення цих позицій, 
а також виклала власне бачення окремих питань та запропонувала шляхи 
розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Дисертація базується на достатній методологічній базі. У ході дослідження 
використано такі методи та методологічні підходи: формально-юридичний 
(формально-догматичний), системно-структурний, порівняльно-правовий, 
історико-правовий, соціологічні методи опитування та аналізу документів, а також 
низка конкретно-наукових методів дослідження. Теоретична частина дослідження 
органічно пов’язана з емпіричними даними.

Авторкою правильно визначено об’єкт та предмет дослідження. Зокрема, 
о б ’єктом дослідження є кримінально-процесуальні відносини, які виникають у 
зв’язку із здійсненням затримання уповноваженою службовою особою, а його 
предметом - затримання уповноваженою службовою особою.

Викладені у вступі та розділах основної частини роботи положення, які 
стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її аспектів, переконують в 
тому, що відповідні питання є теоретично і практично важливими, до кінця не 
розробленими в науці і перспективними для дослідження.

Дисертацію виконано відповідно до загальноуніверситетської наукової теми 
«Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально- 
процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії 
злочинності в Україні органами внутрішніх справ» (державний реєстраційний 
номер 0 1 12Ш 03551).

Емпіричну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані, результати 
вивчення 216 матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних справ) та 
результати опитування 114 співробітників оперативних підрозділів, 134 
працівників органів досудового розслідування Національної поліції України, 68 
працівників прокуратури в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, 
М иколаївській, Херсонській, Полтавській та Вінницькій областях.

Вищезазначене надає підстави вважати, що сформульовані в дисертації 
наукові положення, висновки і рекомендації мають достатній ступінь 
обґрунтованості і достовірності.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій одержаних 
у дисертаційному дослідженні полягає, перш за все, в тому, що дисертація є 
одним із перших комплексних досліджень, у якому здійснено розроблення 
теоретико-правових та практично-прикладних положень, пов’язаних із 
застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження -  затримання 
уповноваженою службовою особою у формі проведення відповідної 
процесуальної дії.

У рецензованому дослідженні міститься належний рівень наукової новизни. 
Зокрема, серед положень та висновків, запропонованих здобувачкою, 
заслуговують на увагу наступні: авторське визначення поняття “затримання 
уповноваженою службовою особою” як заходу забезпечення кримінального 
провадження, який застосовується без ухвали слідчого судді працівником 
правоохоронного органу, наділеного спеціальним законом відповідними



повноваженнями, щодо особи, обґрунтовано підозрюваної у вчиненні 
кримінального правопорушення на основі очевидних фактів і обставин, які 
особисто сприймалися працівником правоохоронного органу в момент вчинення 
(замаху на вчинення) кримінального правопорушення або безпосередньо після 
цього, і виражається у проведенні процесуальної дії, пов’язаної із обмеженням 
свободи та особистої недоторканності такої особи з метою запобігання або 
припинення її протиправних дій, унеможливлення втечі та доставлення її до 
найближчого органу, в компетенцію якого входить перевірка вказаної підозри 
шляхом проведення досудового розслідування; в рамках комплексного підходу до 
удосконалення процесуальної форми затримання уповноваженою службовою 
особою сформульовані пропозиції щодо низки її системних змін, зокрема: а) 
передбачати можливість затримання особи, яка підозрюється у вчиненні будь- 
якого кримінального правопорушення, не залежно від статті кримінального 
закону, за якою кваліфікується діяння такої особи; б) процесуальне оформлення 
затримання зі складанням відповідного протоколу повинно здійснюватися 
виключно уповноваженою службовою особою, тобто тим суб’єктом, який 
безпосередньо провів процесуальну дію і особисто при цьому сприймав 
супроводжуючі її факти, обставини, процеси, явища та ознаки; в) порядок 
затримання без ухвали слідчого судді повинен передбачати розгляд слідчим у 
найкоротший строк з моменту доставлення затриманого уповноваженою 
службовою особою в орган досудового розслідування, але не пізніше 12 годин з 
моменту затримання, питання про правомірність і доцільність подальшого 
перебування затриманого під вартою.

Також наукову новизну роботи складають положення щодо удосконалення: 
визначення ролі і місця інституту затримання уповноваженою службовою особою 
як самостійного заходу забезпечення кримінального провадження, змістовне 
наповнення та цільове призначення якого не дозволяє характеризувати його як 
тимчасовий запобіжний захід, етап застосування запобіжного заходу або засіб 
доказування; формулювання переліку процесуальних підстав затримання 
уповноваженою службовою особою а також доктринальне тлумачення 
використовуваних в них термінів та їх сполучень: “застали під час вчинення 
злочину”, “безпосередньо після вчинення злочину”, “очевидець”, “очевидні 
ознаки”, “щойно вчинила злочин” ; наукову характеристику процесуального 
порядку затримання уповноваженою службовою особою як системи чітко 
регламентованих кримінальним процесуальним законом взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених дій, об’єднаних логічною послідовністю трьох етапів: 1) 
обмеження свободи пересування особи в момент або безпосередньо після 
вчинення (замаху на вчинення) нею злочину; 2) доставлення затриманої особи до 
органу досудового розслідування; 3) передача затриманої особи органу досудового 
розслідування із відповідним процесуальним оформленням факту затримання; 
класифікацію міжнародно-правових стандартів забезпечення законності під час 
здійснення затримання уповноваженою службовою особою за наступними 
групами: стандарти правомірності обмеження свободи та особистої
недоторканності особи у зв’язку із підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, стандарти поводження із затриманим; стандарти належної 
правової процедури затримання та процесуальних гарантій затриманої особи;
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дефініції таких понять, як “захід забезпечення кримінального провадження”, 
“процесуальні підстави затримання”, “міжнародно-правові стандарти законності 
затримання” , “забезпечення прав затриманого” , “процесуальна форма 
затримання” ;

Окрім наведеного, у результаті проведеного дослідження, дістало 
подальшого розвитку: обґрунтування допустимості проведення затримання 
уповноваженою службовою особою та обшуку затриманого до внесення 
відповідних відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань; наукова позиція, 
відповідно до якої всі етапи здійснення затримання уповноваженою службовою 
особою мають процесуальний характер, а тому потребують чіткої регламентації на 
рівні кримінального процесуального закону; аргументація щодо невідповідності 
підстави затримання, передбаченої п.З ст.208 КПК України, засадам 
кримінального провадження та загальними правилами застосування заходів його 
забезпечення; наукова позиція, відповідно до якої положення ч.2 ст.208 КПК 
України відображають випадки застосування заходу забезпечення кримінального 
провадження, який за своєю правовою природою та цільовим спрямуванням 
відрізняється від затримання уповноваженою службовою особою і потребує 
окремої процесуальної регламентації умов, порядку та суб’єктів застосування; 
пропозиції щодо законодавчого закріплення трьох годинного граничного строку 
доставляння затриманого до органу досудового розслідування з моменту 
затримання; розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо складання 
протоколу затримання; ідея диференціації затримання без ухвали слідчого судді на 
два окремих інститути: затримання як процесуальної дії, що проводиться 
уповноваженою службовою особою, та тимчасового тримання затриманого під 
вартою, застосовуваного як тимчасовий запобіжний захід на підставі мотивованого 
рішення слідчого.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 
що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки 
й пропозиції впроваджено та надалі можуть бути використані в: науковій 
діяльності -  як матеріали для подальших наукових розробок проблем взаємодії 
слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (акт 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 
17.06.2016); практичній діяльності -  для організаційно-методичного та 
інформаційного забезпечення діяльності слідчих під час досудового розслідування 
(акт впровадження СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 20.11.2017).

Основні положення дисертації з достатньою повнотою відображені в 
опублікованих автором працях.

Основні положення дисертації відображені у десяти публікаціях за темою 
дисертації, у тому числі шести статтях, з яких у наукових журналах та збірників 
наукових праць, визначених МОН України як фахові видання з юридичних наук (у 
тому числі одному -  у періодичному виданні іншої держави), чотирьох тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях.

Дисертація виконана здобувачкою самостійно, сформульовані положення 
наукової новизни і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень 
авторки. У процесі одержання нових наукових результатів розробки інших 
дослідників не використовувалися, а власні теоретичні розробки здобувана у
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наукових працях, опублікованих у співавторстві, становлять більше 50 %, що 
належним чином відображено у дисертації.

Структура дисертації сформована відповідно до її мети, задач й складається із 
основної частини (вступу, трьох розділів, які включають 9 підрозділів, висновків), 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
218 сторінок, з яких 173 сторінки основного тексту. Список використаних джерел 
складається із 235-и найменувань і займає 27 сторінок, додатки викладено на 12 
сторінках.

Текст автореферату відповідає змісту дисертації, а наукові публікації з 
достатньою повнотою передають її зміст.

Отже, наукові і науково-практичні полож ення, висновки і пропозиції, що 
містяться у  дисертації, здебільшого характеризуються новизною, добре 
обґрунтовані і їх достовірність не викликає сумнівів.

Оцінюючи в цілому форму викладу дисертації, вважаю за необхідне 
констатувати, що вона виконана на належному науковому рівні, доступною мовою, 
її положення є послідовними, логічно вивіреними та достовірними. Основні 
положення, висновки, рекомендації в повній мірі доведено дисертантом до 
широкої громадськості в опублікованих наукових працях.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації і повністю 
відображає її структуру і наукові результати дослідження. Викладені в 
авторефераті та дисертації основні положення дослідження є ідентичними.

Разом з тим, загальне позитивне враження про дисертацію не виключає 
наявності положень, які притягують світло полеміки. Тому, констатуючи  
наявність усіх  необхідних для такого рівня наукової робот и моментів, слід 
відзначити, що вона містить ряд дискусійних, спірних або ж  таких, що 
потребують додаткових ут очнень положень.

1. В контексті свого дослідження дисертантка дуже часто оперує таким 
поняттям як “інститут” : “інститут затримання уповноваженою особою” (назва 
розділу 1, підрозділу 1.3, С. 127) “інститут процесуального затримання” (С.25 
дис.), “ інститут затримання” (С.27, 29, 31, 33, 40), “затримання за підозрою у 
вчиненні злочину як кримінальний процесуальний інститут” (С.39, 52, 63). Так, 
авторка на сторінці 41 дисертації наголошує, що “визнання процесуальної природи 
затримання уповноваженою службовою собою передбачає вирішення завдання із 
визначення його сутності як кримінального процесуального інституту”, але в 
роботі не наводить відповідних, чітких аргументів щодо виокремлення цього виду 
затримання в окремий самостійний правовий інститут. Виходячи з того, що 
інститут права -  це система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між 
собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних 
відносин, то доцільніше та коректніше вести мову про “затримання 
уповноваженою службовою особою” не як про самостійний інститут 
кримінального процесуального права, а як про субінститут, який є частиною 
інституту затримання за підозрою у вчиненні злочину, або складовою 
міжгалузевого інституту затримання (затримання, адміністративне затримання).
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2. Важливим аспектом правильного розуміння процесуальної сутності 
розглядуваного виду затримання є визначення кола суб’єктів його здійснення. В 
цьому контексті дисертантка спробувала розтлумачити законодавче 
формулювання “уповноважена службова особа” .

Так, авторка стверджує, що “суб’єктом затримання є службова особа 
правоохоронного органу України, якій спеціальним законом надано право 
затримувати осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопоруш ень” (С.54, 
57, 70) та наводить перелік (який не є вичерпним, як зазначається в роботі) осіб, 
які наділені такими повноваженнями (С.55), акцентуючи увагу на тому, що “ані 
слідчий, ані прокурор у своїх процесуальних статусах не можуть виступати як 
суб’єкти здійснення затримання в порядку, передбаченому ст.208 КПК України” 
(С.55-56, 171).

Ця позиція підлягає уточненню та більш ґрунтовній аргументації, принаймні 
з декількох причин. По-перше, виходячи з наданого визначення постає низка 
запитань: а) Хто є службовою особою? Чим відрізняється службова особа від 
посадової (наприклад, ст.262 КУАП -  визначає органи (посадові) особи, 
правомочні здійснювати адміністративне затримання)?; б) Хто такий “працівник 
правоохоронного органу” (висновки п.1)? Щ о розуміється під правоохоронними 
органами України? Які органи відносяться до них, та чи визначено їх перелік у 
законодавстві? Чому саме правоохоронні органи, а не “органи правопорядку” (тим 
паче, що авторка узагальнюючи зміст міжнародно-правових стандартів щодо 
затримання використовує термінологію міжнародно-правових актів, а саме термін 
“службові особи органів правопорядку)?; в) Що розуміється під терміном 
“спеціальний закон”? В якому законі надається визначення поняття “кримінальне 
правопоруш ення” та окреслюються його ознаки? Як бачимо, запропоноване 
визначення породжує більш запитань ніж відповідей.

По-друге, неоднозначною і такою, що потребує додаткового роз’яснення є 
позиція авторки щодо слідчого, прокурора та їх не можливості здійснювати 
затримання в порядку ст.208 КПК України. На думку опонента, не можна так 
категорично викреслювати з кола “уповноважених службових осіб” слідчого і 
прокурора, тим паче що закон не обмежує їх участь в цьому виді затримання. Ясна 
річ, що останні не працюють “на вулиці”, тобто ніколи або майже ніколи не 
здійснювали і не здійснюватимуть затримання без рішення суду, але позбавляти їх 
такої можливості безпідставно. Наприклад, якщо після вчинення злочину, під час 
огляду місця події, слідчим буде безпосередньо виявлено та затримано особу на 
одязі якої були очевидні ознаки, які вказували на те, що саме ця особа щойно 
вчинила злочин, то виходячи з міркувань дисертанта, слідчий не матиме на це 
права, бо він не є “уповноваженою службовою особою” .

3. Спірним на думку опонента, є твердження авторки про те, що “протокол 
про затримання повинен складатися тим суб’єктом, який провів відповідну 
процесуальну дію, тобто уповноваженою службовою особою”, що як зазначається 
в роботі, “у повній мірі узгоджується із приписами КПК України та сутністю 
кримінального процесуального протоколювання” (С .181-182, а також С .115-116, 
172). Адже сам законодавець заперечує цю позицію, коли у ст.203 КПК України 
вказує на способи фіксування кримінального провадження, які здійснюються лише 
стороною обвинувачення і судом. Подібне регулювання зумовлене необхідністю
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реалізації засади законності (ч.2 ст.19 Конституції України; ст.9 КПК України) у 
діяльності органів державної влади та їх посадових осіб. Так, наприклад, 
процесуальний статус слідчого чітко визначено КПК України, він несе 
відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій (ст.40 
КПК України). А який процесуальний статус “уповноваженої службової особи”? 
Яку відповідальність вона несе наразі внесення неправдивих відомостей до 
протоколу затримання? Авторка, на сторінці 56 дисертації, дає на це відповідь, яка 
підтверджує суперечність її позиції -  “уповноважена службова особа не є 
суб’єктом процесуальної діяльності, який наділений повноваженнями із 
здійснення досудового розслідування, а отже існує об’єктивна необхідність 
перевірки первинної підозри тим суб’єктом, який має відповідний процесуальний 
статус, тобто слідчим або прокурором” .

Також, не можна погодитися з пропозиціями дисертантки, щодо доповнення 
КПК України статтею 210-1 “Тимчасове затримання під вартою затриманого”, в 
яких вона пропонує наділити слідчого повноваженнями приймати рішення 
(виносити постанову) “про тимчасове тримання затриманого під вартою до 
вирішення питання про обрання стосовного нього запобіжного заходу” (С. 175-176, 
179). Ці дії, на наш погляд, мають дестабілізаційний характер, тому що весь цей 
час повинен бути направлений на збір доказів що підтверджують обґрунтування 
підозри, а не на проведення суто бюрократичних маніпуляцій. Крім того, слід 
нагадати дисертантці про те, що на відміну від КПК 1960 року, чинний КПК 
(2012р.) відносить застосування будь-якого запобіжного заходу до виключної 
компетенції судової влади, а не на розсуд слідчого.

4. У висновках авторка обґрунтовує своє бачення щодо можливості 
застосування вказаного заходу забезпечення ’кримінального провадження до 
особи, яка підозрюється у вчинені будь-якого кримінального правопорушення, не 
залежно від статті кримінального закону, за якою кваліфікується діяння такої 
особи (п.8 висновків), підсилюючи свою позицію аналізом положень ст.207 КПК 
України (законне затримання). З таким твердженням важко погодитися тому, що: 
по-перше, в доктрині кримінального права досі не визначеною залишається 
категорія “кримінального правопорушення” ; по-друге, дійсно КПК України 
передбачає широкі повноваження для застосування так званого “громадянського 
затримання” , хоча у більшості країн таке право на затримання обмежується 
найбільш тяжкими або найбільш очевидними злочинами (як правило 
насильницькими); по-трете, ч.2 ст.207 КПК на відміну від ч.І ст.208 КПК, не 
визнає наявність “обґрунтованої підозри” достатньою умовою законності 
затримання, а ставить законність затримання в залежність від того, чи дійсно 
правопорушення було вчинено, а тому особа що здійснює “законне затримання”, 
ризикує понести відповідальність за незаконне затримання у разі, коли виявиться, 
що насправді правопорушення не сталося, хоча обставини і давали підстави для 
“обґрунтованої підозри” ; по-четверте, затримання уповноваженою службовою 
особою за підозрою у вчинені будь-якого кримінального правопорушення, може 
стати підґрунтям для зловживань та свавілля з боку органів правопорядку. У 
зв’язку з цим, на думку опонента, пропозиції дисертантки є передчасними і 
потребують більш ґрунтовного дослідження.
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5. Дисертантці, окрім анкетування співробітників національної поліції та 
працівників прокуратури, бажано було б опитати слідчих суддів, адвокатів, 
“уповноважених службових осіб”, що більш повно репрезентувало б наукову та 
практичну значимість роботи та дозволило додатково підтвердити або спростувати 
висновки подані у дисертації.

Крім того, значно б посилило запропоноване дисертаційне дослідження 
виокремлення самостійного підрозділу, присвяченого даній проблематиці у 
зарубіжних країнах, зокрема -  у державах Європейського Союзу. Як видається, 
ретельний аналіз досвіду останніх у цій сфері (як позитивний, так і негативний), 
міг би слугувати корисним підґрунтям для подальшого вдосконалення інституту 
затримання у кримінальному процесі України.

Зазначені зауваження у своїй більшості мають дискусійний характер та не 
впливають суттєво на загальну позитивну оцінку наукової праці і складають 
підґрунтя до наукової дискусії під час захисту.

Викладене дозволяє зробити загальний висновок про те, що дисертаційне 
дослідження “Затримання уповноваженою службовою особою” є кваліфікаційною 
науковою працею, виконаною особисто здобувачкою, вирішує важливе наукове 
завдання, є актуальним, завершеним, таким, що має теоретичну і практичну 
значущість та відрізняється науковою новизною. Таким чином, дисертаційне 
дослідження відповідає вимогам п.п. 9, 11, 13 Порядку присудження наукових 
ступенів, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013 
р. № 567, а її авторка Лазарева Дарія Володимирівна заслуговує на присудження їй 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 
розшукова діяльність.
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