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Обґрунтування вибору теми дослідження. Зміна кримінального 

процесуального законодавства у 2012 році ознаменувала і відповідні зміни у 

стадійності кримінального провадження. Зокрема, появу стадії підготовчого 

провадження, на яку покладаються завдання, відмінні від підготовчого судового 

засідання за КПК України 1960 року. За майже восьмиліття роботи в умовах 

чинного КПК України 2012 року залишається багато питань теоретичного та 

прикладного характеру, пов’язаних із зазначеною стадією та відповідно 

законністю та обґрунтованістю рішень судді, які виносяться під час підготовчого 

провадження. Як справедливо зазначає дисертантка, такі проблемні питання 

системно пов’язані із якістю провадження досудового розслідування та 

здійсненням процесуального керівництва, які у певних випадках знижені 

внаслідок значного перевантаження кількістю кримінальних проваджень слідчих 

та процесуальних керівників. Слід погодитися, що виявити як недоліки, так і грубі 

порушення закону, допущені стороною обвинувачення під час досудового 

розслідування, на стадії підготовчого провадження досить проблематично. 

Окремим блоком виступають проблеми, пов’язані із визначенням підсудності 

кримінальних проваджень (с. 14 -  15 duc., с. 1 -  2 автореф.). Ці та інші проблеми, 

досліджені у роботі, актуалізують критичне переосмислення питань, пов’язаних із



прийняттям законних та обґрунтованих рішень під час підготовчого провадження, 

його ефективності в частині виконання завдань цієї стадії, зокрема, та 

кримінального провадження загалом.

Все це дозволяє зробити нам висновок, що обрана Замковою Я.В. тема 

дисертаційного дослідження є актуальною. У цілому вона відповідає розділу II 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом 

Президента України від 8 квітня 2008 року №311/2008, а також Стратегії 

національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 

травня 2015 р. № 287/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, 

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

Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 р. № 1393-р.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Викладені в роботі наукові 

положення та висновки є обґрунтованими, аргументованими та переконливими. 

Про достатній рівень достовірності значною мірою свідчить опрацювання 

здобувачем вагомого обсягу літературних джерел з різних галузей наукового 

знання, використання як національного законодавства та наукових праць 

вітчизняних авторів, так і робіт правників інших держав, міжнародних 

нормативно-правових актів, емпіричної бази.

Належний ступінь наукової обґрунтованості й достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням системи загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження: за основу було обрано діалектичний метод 

наукового пізнання, застосовані історичний, статистичний, соціальний метод 

(опитування та анкетування), формально-логічний, порівняльний, системно- 

структурний методи (с. 18 -  19 дис., с. 4 -  5 автореф.). Використання комплексу 

цих методів дозволило розкрити предмет дослідження в динаміці виникнення,



існування та перспектив вдосконалення інституту підготовчого провадження у 

кримінальному процесі України.

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані відносно коректно 

(с. 18 дис., с. 4 автореф.), їх обсяг та міст достатньою мірою відповідають обраній 

Замковою Я. В. проблематиці та загальній концепції дисертації.

На нашу думку, усі основні завдання дисертаційного дослідження 

були розв’язані на високому науковому рівні. Відповідні висновки у роботі слід 

визнати достовірними та такими, що містять елементи новизни для вітчизняної 

науки кримінального процесу (с. 20 - 23 дис., с. 5 -  6 автореф.).

Джерельну базу дослідження становлять 257 опублікованих праць та 

нормативно-правових актів, у тому числі зарубіжних.

Емпіричну базу дослідження склали узагальнення судової практики 

Верховного Суду, рішення Європейського суду з прав людини; дані, отримані на 

основі вивчення 238 кримінальних справ, узагальнення практики діяльності судів, 

статистичні дані, що стосуються досліджуваної проблематики, результати 

опитування 75 суддів, 45 прокурорів, 60 слідчих, 110 адвокатів. Слід відзначити 

власний досвід роботи дисертантки на посаді судді понад 5 років 

(с. 20 дис., с. 5 автореф).

З урахуванням визначеного, можна стверджувати про те, що наукові 

положення і висновки, сформульовані у дисертації, є належним чином 

обґрунтованими та достовірними.

Оцінка змісту дисертації та її оформлення. Дисертація характеризується 

логічним і змістовим наповненням, відповідно до плану, структура якого 

забезпечує комплексність та системність опрацювання питань законності та 

обґрунтованості рішень судді у стадії підготовчого провадження.

У розділі 1 «Загальна характеристика прийняття рішень в стадії 

підготовчого провадження» викладаються базові теоретичні положення, які 

послужили основою для подальшого дослідження проблематики законності та



обґрунтованості рішень судді у стадії підготовчого провадження: історичні та 

правові основи розвитку стадії підготовчого провадження у кримінальному 

судочинстві, загальні вимоги до рішень судді у стадії підготовчого провадження, 

процесуальний порядок та механізм прийняття рішень суддею в стадії 

підготовчого провадження.

Авторкою комплексно досліджено джерела кримінального процесуального 

права, починаючи з Литовських Статутів, Руської правди і, завершуючи КПК 

України 2012 року у чинній редакції, в частині регламентації стадії підготовчого 

провадження. Зроблена спроба критично проаналізувати думки вчених- 

процесуалістів різних історичних періодів щодо завдань, призначення та 

процесуального порядку здійснення підготовчого провадження у кримінальному 

процесі України (с. 2 5 -4 7  дис.).

Слід відзначити кропітку роботу дисертантки над аналізом Модельного 

КПК, КПК інших держав: Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, 

Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, 

Латвійської Республіки, Республіки Литва та ін. У цій частині роботи здобувачка 

намагалася не тільки навести аналіз законодавства, а й з’ясувати причини 

диференційованості підходів законодавців різних країн до формулювання завдань 

та призначення цієї стадії, визначити оптимальний порядок здійснення у ній 

провадження (с. 34 -  43 дис.). Крім того, запропоновано авторський порівняльний 

аналіз норм попереднього КПК України (1960 р.) та чинного КПК України 

(2012 р.) задля визначення оптимального підходу до вирішення завдань цієї стадії.

Далі у розділі дисертантка на підставі аналізу нормативних та наукових 

джерел, емпіричної бази з’ясовує питання, пов’язані зі структурою та механізмом 

прийняття процесуальних рішень, вимогами до них (с. 48 -  60 дис.). На підставі 

проаналізованого матеріалу авторка формулює поняття законності та 

обґрунтованості процесуальних рішень, пропонує їх класифікацію 

(с. 56 -  60 дис.).
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Аналізуючи процесуальний порядок та механізм прийняття рішень суддею в 

стадії підготовчого провадження, Замкова Я. В. поєднує використання наукових та 

правових джерел з практичними прикладами, які свідчать про недосконалість 

механізму та прогалини у нормативній регламентації порядку прийняття рішень 

суддею у стадії підготовчого провадження. Зокрема, авторка справедливо звертає 

увагу на те, що неможливість судді ознайомитися на цій стадії із матеріалами 

кримінального провадження впливає на законність та обґрунтованість 

процесуальних рішень, направлених на реалізацію завдань цієї стадії 

(с. 60 -  76 дис.). Слід звернути увагу на актуальний в контексті забезпечення 

засади розумності строків висновок про те, що визначений у ч. 1 ст. 314 КПК 

України строк п’ять днів, впродовж яких суд має призначити підготовче судове 

засідання, з урахуванням перевантаженості суддів, не забезпечує достатній час для 

ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, які пропонуються 

Замковою Я. В. направляти до суду разом з обвинувальним актом (с. 64 дис.). Слід 

погодитися і з пропозицією дисертантки, яка досить широко висвітлена і в інших 

наукових роботах, щодо доцільності складання на етапі завершення досудового 

розслідування не тільки обвинувального акту стороною обвинувачення, а і 

захисного висновку захисником, у якому буде обґрунтована позиція сторони 

захисту (с. 9 автореф.)

Окрема частина підрозділу присвячена аналізу питань, пов’язаних із 

можливістю повернення кримінального провадження на додаткове розслідування 

та пропозиціями щодо внесення цього інституту до чинного КПК України 

(с. 71 -  76 дис.)

У розділі 2 «Законність та обґрунтованість процесуальних рішень, 

прийнятих судом в стадії підготовчого провадження» авторкою ґрунтовно 

аналізуються правові якості рішень суду про повернення обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, рішення суду про затвердження угод, законність та обґрунтованість



рішень суду про зупинення та закриття кримінального провадження, рішення суду 

про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності.

Здобувачка звертає увагу на недостатню нормативну визначеність вимог до 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, зазначає, що у них має бути наведений аналіз 

доказів, зібраних стороною обвинувачення, що дозволить на стадії підготовчого 

провадження визначитися з правильністю кваліфікації та відповідністю 

обвинувачення фактичним обставинам кримінального провадження 

(с. 79 -  99 дис.). Такий погляд логічно кореспондує із думками дисертантки, 

викладеними у попередньому розділі щодо необхідності повернення інституту 

додаткового розслідування та можливістю прийняття рішення про це на стадії 

підготовчого провадження. Свою позицію Замкова Я.В. підкріплює прикладами із 

правозастосовної практики та отриманими під час опитування емпіричними 

даними.

Справедливим на думку офіційного опонента є висновок про те, що вимоги 

обґрунтованості і вмотивованості мають бути закріплені в КПК України не тільки 

щодо постанови слідчого (ч. 5 ст. 110 КПК) та вироку суду (ст. 370 КПК), а і до 

обвинувального акту (с. 88 дис.).

Далі у розділі авторкою досліджуються особливості прийняття рішень на 

стадії підготовчого провадження щодо угод в контексті специфіки самого 

інституту угод та його призначення (с. 99 -  111 дис.). Дослідження умов угод, їх 

добровільності, проблематика визначення підсудності цієї категорії проваджень 

стає підґрунтям для висновку дисертантки, з яким офіційний опонент також 

погоджується, щодо необхідності визначення спеціальної процедури розгляду та 

затвердження угод, яка не може бути належним чином проведена на стадії



підготовчого провадження у тому порядку, який нині визначено КГЖ України 

(с. 110- 111 дис., с. 10 автореф.).

У наступному підрозділі досліджені підстави та процесуальний порядок 

зупинення та закриття кримінального провадження на цій стадії (с. 111 -  129 дис.) 

Авторка справедливо звертає увагу на те, що норми, які регулюють порядок 

закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності пропонується доцільно виділити в окремий параграф, адже 

порядок проведення підготовчого провадження не може забезпечити дослідження 

доказів та винесення законного, вмотивованого та обґрунтованого рішення про 

закриття кримінального провадження (с. 127 -  128 дис.). Слід відзначити низку 

досить аргументованих пропозицій, викладених у цій частині роботи по 

вдосконаленню чинного КГЖ України щодо зупинення та закриття кримінального 

провадження.

Далі у розділі вивчені та досліджені проблемні питання визначення 

підсудності на стадії підготовчого провадження (с. 129 -  141 дис.). Заслуговують 

на увагу досить нові для науки кримінального процесу міркування Замкової Я.В. 

щодо визначення підсудності кримінальних проваджень Вищому 

антикорупційному суду та кримінальних проваджень, які розслідувалися на 

територіях Донецької та Луганської областей (с. 132 -  140 дис., с. 11 автореф.). 

Крім того, авторка досліджує й інші питання визначення підсудності, форми та 

змісту судових рішень про підсудність, специфіки їх винесення у підготовчому 

провадженні в суді першої та апеляційної інстанцій (с. 138 -  141 дис.).

У третьому розділі «Рішення суду по призначенню судового розгляду» 

розглянуті дискусійні питання щодо загальних вимог до рішень суду по 

призначенню судового розгляду та процесуального порядку їх прийняття, рішення 

суду при призначенні судового розгляду щодо витребування висновку органу 
пробації.



Значна увага приділяється авторкою проблемам правозастосовної практики 

при вирішенні питань про проведення судового розгляду в режимі 

відеоконференції, відкритому чи закритому судовому засіданні, розголошення 

конфіденційної інформації та призначення судового розгляду судом присяжних, 

розгляду клопотань (с. 144-164  дис.).

Заслуговує на підтримку позиція дисертантки щодо необхідності детальної 

регламентації та доповнення КПК України параграфом «Забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», в якому необхідно 

визначити коло осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки, їх права та 

обов’язки, порядок призначення та скасування заходів безпеки, порядок 

скасування рішень про відмову у застосуванні заходів безпеки та їх незаконного 

скасування (с. 161-163  дис., с. 1 1 -1 2  автореф.).

Значну частину розділу присвячено інституту пробації та питанням 

підготовки та значення досудової доповіді для прийняття судових рішень 

(с. 164 -  177 дис.). Справедливим є висновок Замкової Я.В. про те, що дані про 

особистість підозрюваного/обвинуваченого має збирати та досліджувати слідчий 

на досудовому розслідуванні, що є його обов’язком і входить до предмету 

доказування, передбаченого ч. 4 ст. 91 КПК України, а не орган пробації, 

створений для соціальної адаптації вже засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, осіб (с. 176-177  дис., с. 12).

Концепція дослідження, здійсненого Замковою Я.В., базується на 

раціональному поєднанні філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціально-наукових та конкретно-наукових методів пізнання, використання яких 

забезпечило достовірність висновків і можливість вирішення поставлених завдань 

й досягнення визначеної мети.

Слід відзначити спробу дисертантки систематизувати запропоновані у 

роботі зміни до кримінального процесуального законодавства в авторському 

проекті Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кримінального



процесуального кодексу України щодо удосконалення положень, які регулюють 

вимоги до рішень суду у підготовчому провадженні» (с. 214 -  225 дис., 

додаток Б).

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією із робіт, 

у яких комплексно досліджено вимоги до рішень суду у стадії підготовчого 

провадження в кримінальному процесі України, сформульовано висновки 

концептуального характеру, які раніше ґрунтовно не досліджувалися та 

спрямовані на удосконалення, оптимізацію діяльності органів досудового 

розслідування, винесення судом законних та обґрунтованих рішень в стадії 

підготовчого провадження.

До найважливіших положень, що містять наукову новизну, слід віднести 

наступні:

- визначені поняття законності та обґрунтованості рішень судді у 

підготовчому провадженні, надана їх класифікація і визначено чинники, які 

впливають на їх прийняття;

- доведено, що обвинувальний акт, клопотання про застосування заходів 

медичного або виховного характеру, які розглядаються у підготовчому 

провадженні, є підсумковими рішеннями слідчого, прокурора, складеними за 

результатами проведеного досудового розслідування і мають відповідати вимогам, 

які пред’являються до будь-якого процесуального рішення у кримінальному 

процесі, а саме: законності, обґрунтованості, вмотивованості і мати логічний та 

ретельний аналіз зібраних у досудовому розслідуванні доказів кожного окремо та 

в їх сукупності згідно положень ст. 94 КПК України;

- аргументовано необхідність закріплення в КПК України положення про 

можливість повернення лише у підготовчому провадженні обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру прокуророві не тільки з підстав недотримання формальних ознак, а і у 

разі невірної кваліфікації кримінального правопорушення та неповноти



досудового розслідування, якщо із таким клопотанням звертаються до суду або 

сторона обвинувачення, або сторона захисту;

- доведена необхідність надання суду у підготовчому провадженні приймати 

рішення про зупинення судового розгляду у разі тяжкої хвороби обвинуваченого 

чи його переховування від явки до суду.

- положення про те, що провадження на підставі угод або розгляд клопотань 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності є особливими порядками і 

мають бути виключені із підготовчого провадження і регламентовані у главах 30 

та 35 КПК України і розглядатися за спрощеною процедурою;

- пропозиції щодо удосконалення процесуального порядку підготовчого 

провадження, запропоновано передбачити збільшення у КПК України строку, 

протягом якого має бути призначено підготовче провадження -  до 10 діб, а у 

складних та багатоепізодних справах -  до ЗО діб.

- пропозиції визначення у КПК України переліку питань, які суд має 

з’ясувати щодо можливості призначення судового розгляду;

- положення щодо розширення повноважень суду у цій стадії кримінального 

процесу про продовження, зміну або скасування запобіжного заходу чи інших 

заходів забезпечення кримінального провадження та доповнення глави З КПК 

України параграфом 7 «Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні»;

- пропозиції виключити із статті 314 пункт 6 частини 3 і статтю 314-1 КПК 

України про витребування судом складання досудової доповіді органом пробації, 

оскільки дані, які характеризують особу підозрюваного (обвинуваченого), має 

збирати та досліджувати слідчий, прокурор під час досудового розслідування, що 

входить до предмету доказування і передбачено п. 4 ч.І ст. 91 КПК України, а не 

орган пробації, створений з метою соціальної адаптації вже засуджених осіб до 

покарань, не пов’язаних із позбавленням волі (с. 20 -  23 дис., с. 5 -  7 автореф.).
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У цілому, наукову новизну представляють собою й інші, без сумніву, цінні 

положення дисертації, висновки, пропозиції та рекомендації, які мають значення 

для подальшого розвитку обраної проблематики дослідження.

Дисертація виконана українською мовою. Стиль викладення матеріалу -  

науковий.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, сформульовані авторкою у дисертації, 

доволі повно відображені в авторефераті та опублікованих працях. Основні 

положення і результати дисертації знайшли відбиття у чотирьох наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях з юридичних наук України та одній науковій 

статті, опублікованій у зарубіжному виданні з юридичних наук, дев’яти тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях.

Оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження, все ж варто відзначити, що 

воно містить окремі недоліки, а також положення та висновки, які мають 

дискусійний характер чи вимагають додаткового обґрунтування під час його 

захисту.

1. Авторка визначила об’єктом дослідження правовідносини, що виникають 

у підготовчому провадженні в суді першої інстанції при постановленні судових 

рішень (с. 18). Однак, при постановленні судових рішень правовідносини можуть не 

тільки виникати, а й змінюватися, припинятися. Предметом дослідження визначено 

законність та обґрунтованість рішень суду у стадії підготовчого провадження у 

кримінальному процесі України (с. 18). У той же час, відповідно до ст. 370 КПК 

України серед зазначених вимог до судових рішень відсутня така, як 

вмотивованість. Про неї неодноразово згадується в тексті дослідження, однак 

чому до предмету дослідження були включені не всі вимоги до судових рішень, не 

зрозуміло.

2. Назва роботи сформульована як «Законність та обґрунтованість рішень 

судді у стадії підготовчого провадження в кримінальному процесі України»,



натомість предметом дослідження визначено законність та обґрунтованість рішень 

суду у стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України. 

Розділи 2, 3 та підрозділи цих розділів у своїх назвах місять термін «рішення 

суду». Водночас, авторкою у роботі не проаналізована сутність понять «рішення 

судді» та «рішення суду», їх співвідношення, відсутні будь-які висновки щодо їх 

тотожності або відмінностей. Дисертантці та її науковому керівнику потрібно 

було більш виважено підійти до формулювання назв підрозділів, їх відповідності 

предмету дослідження або надати додаткові роз’яснення у роботі.

3. У тексті авторкою неодноразово наводяться рішення ЄСПЛ 

(наприклад, с. 87 -  88, 158 -  159 дис.), що відповідає сучасному підходу до 

наукових досліджень такого рівня. Втім, ці рішення надаються без будь-якого 

аналізу та методики їх викладення, що є неприпустимим. Внаслідок такого 

підходу не можливо зрозуміти ані суть обставин, ані порушення, встановлені 

ЄСПЛ. Звертає увагу також відсутність в авторефераті посилань на отримані під 

час аналізу емпіричної бази дані, які повинні були б підкріплювати аргументи 

дисертантки.

4. На думку офіційного опонента, потребують додаткових аргументів 

висновки Замкової Я. В. щодо необхідності введення до чинного КПК України 

інституту повернення кримінального провадження на додаткове розслідування. У 

розділі 1 значну увагу присвячено саме цьому питанню, однак з наведених 

авторкою прикладів, викладених наукових думок, які наводяться без достатнього 

критичного осмислення, залишається не зрозуміло, для чого необхідно повернення 

цього інституту, який за думкою багатьох правників, протирічить засадам 

змагальності та рівності сторін, розумності строків, функціям та завданням суду у 

стадії підготовчого провадження.

Так само потребує додаткових аргументів висновок про необхідність 

викладення та аналізу всіх доказів в обвинувальному акті та надання усіх 

матеріалів кримінального провадження уже на стадії підготовчого провадження.
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Докази, зібрані сторонами подаються безпосередньо до суду під час судового 

розгляду, у цій вимозі втілюється засада змагальності сторін та свободи в поданні 

ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а також таким 

чином забезпечується об’єктивність та неупередженість суду, який позбавлений 

можливості оцінити докази завчасно -  до безпосереднього їх надання сторонами, 

проведення судових дебатів та ін. обов’язкових процедур, які відбуваються на 

стадії судового розгляду.

5. На с. 119 дис. авторка в контексті дослідження питань закриття 

кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної 

відповідальності вказує на «нейтральні» процесуальні підстави закриття 

кримінального провадження. Однак, у теорії кримінального процесу підстави 

закриття кримінального провадження поділяються на «реабілітуючі» та 

«нереабілітуючі». З яких джерел отримано термін «нейтральні підстави закриття 

кримінального провадження», не зрозуміло. Можливо, це пропозиція здобувачки 

щодо назви переліку підстав, на які вона посилається. Втім, у роботі будь-які 

пояснення з цього приводу відсутні.

6. Підрозділ 2.1 має назву «Правові якості рішень суду про повернення 

обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру» (с. 7 9 -  99 дис.). Питання правових якостей 

рішень суду про повернення обвинувального акту дійсно досить детально 

висвітлені у цій частині роботи, однак дуже слабо розкриті питання, пов’язані із 

поверненням клопотань про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, яким варто було б приділити більшу увагу, виходячи з 

обраного самою дисертанткою предмета дослідження зазначеного підрозділу.

Зроблені зауваження носять дискусійний, уточнюючий і не суто 

принциповий характер та у своїй сукупності не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації, не перекреслюють позитивного доробку авторки і не дають 

підстав для сумнівів щодо належних якостей роботи.



ВИСНОВОК; дисертація Замкової Яни Василівни «Законність та 

обґрунтованість рішень судді у стадії підготовчого провадження в 

кримінальному процесі України» є самостійною, комплексною, завершеною 

працею, що містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем 

* досліджень.

Дисертація повною мірою відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567, а її авторка -  Замкова Яна Василівна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність.
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