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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Куриленка Дмитра Віталійовича  

«Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

 

Актуальність теми дослідження. Відповідно до норм КПК України 

кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо 

передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною 

захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими даним Кодексом. Сторони кримінального провадження 

мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших 

доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, 

передбачених Кодексом (ч. 1 та 2 ст. 22). Водночас, у спеціальній літературі 

проблеми теорії та практики залучення до кримінального провадження 

обізнаних осіб стороною захисту, на відміну від сторони обвинувачення, 

досліджені недостатньо. До того ж, підходи вчених і практиків до визначення 

даного правового інституту вирізняються неоднозначністю, що зумовлює 

необхідність вирішення наукового завдання, яке полягає в комплексному 

дослідженні цієї проблематики. 

У даному аспекті дисертаційне дослідження Д.В. Куриленка «Інститут 

обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні» є актуальним і 

своєчасним.  

Дисертація підготовлена відповідно до Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015–2019 рр., затвердженого наказом МВС України № 

275 від 16 березня 2015 р. (пп. 7.19, 10.2) та відповідає Пріоритетним 

напрямам наукових досліджень Харківського національного університету 

внутрішніх справ на 2015–2019 рр. (п. 7.24), схваленим вченою радою 

Харківського національного університету внутрішніх справ 24 квітня 2015 р. 

(протокол № 24). Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного університету внутрішніх справ 29 січня 2014 р. (протокол № 

1). 

Метою роботи є визначення концептуальних засад і розроблення 

науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо використання 

допомоги обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні, 

вдосконалення процесуального регулювання їх залучення сторонами та 

судом  (стор. 6 дис., стор. 2 автореф.). 
 














