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VII. РЕЦЕНЗІЇ 
 

 

Юрчишин В.М., 

доктор юрид. наук, доцент,                                             

завідувач кафедри кримінальної юстиції 

Чернівецького юридичного інституту  

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 
 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на монографію Сачка Олександра Васильовича за темою: 

«Проблеми реалізації верховенства права при застосуванні 

особливих форм та режимів кримінального провадження». 

 

Інтеграція України до Європейського союзу, а також 

обраного нашою державою Європейського курсу кримінального 

судочинства потребує нових підходів в боротьбі із злочинністю у 

практичній діяльності працівників органів внутрішніх справ, 

прокуратури та суду.  

Актуальність та своєчасність даного монографічного 

дослідження не викликає сумнівів.  

Позитивними моментами роботи вбачається те, що в 

процесі монографічного дослідження відпрацьована технологія 

ефективної діяльності при реалізації верховенства права щодо 

застосування особливих форм та режимів кримінального 

провадження. 

Наукова новизна дослідження також не викликає 

сумнівів й полягає в конкретизації, з урахуванням слідчої та 

судової практики, основних існуючих концепцій кримінально-

процесуальної науки. Автору вдалось збалансувати теоретичні і 

практичні проблеми, зробити наголос на найбільш пріоритетних 

питаннях і актуальних проблемах, внести свої пропозицій щодо 

удосконалення законодавства та практики його застосування.  
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До позитивних моментів роботи слід віднести й той 

факт, що на основі отриманих результатів монографічного 

дослідження, автором не лише окреслюються окремі проблемні 

питання, а й вноситься система пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення процесуального законодавства та практики його 

застосування. 

В монографії зосереджується увага на ряді нових 

положень та висновків, що можуть мати позитивний вплив для 

науки кримінального процесу та слідчої практики. Удосконалено 

окремі важливі юридичні дефініції.  

Розглянуто проблеми реалізації верховенства права при 

застосуванні особливих форм та режимів кримінального 

провадження та особливості їх реалізації.  

Слід також відзначити, що дане монографічне 

дослідження має не лише теоретичне, а й практичне значення, 

яке полягає в тому, що результати дослідження мають великий 

прикладний характер їх застосування. 

Структура роботи правильна. Розділи і окремі параграфи 

монографії відповідають її темі, а їх зміст розкриває проблемні 

питання реалізації верховенства права при застосуванні 

особливих форм та режимів кримінального провадження. 

Монографія Сачка О.В. написана державною мовою, 

стиль написання є ясним і доступним, матеріал дослідження 

викладено логічно і достатньо аргументовано з використанням 

великої кількості літературних джерел, які торкаються 

зазначеної проблематики. Автором використано достатня 

кількість наукових робіт з кримінального процесу, 

криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, 

конституційного права, а також виконана значна робота щодо їх 

творчого осмислення. 

Положення та висновки, викладені в роботі, можуть 

стати основою для майбутніх наукових досліджень з проблем 

реалізації верховенства права при застосуванні особливих форм 

та режимів кримінального провадження. 
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Таким чином, представлена монографія є сучасним, 

завершеним і актуальним дослідженням, яке на високому рівні 

вирішує комплекс проблем реалізації верховенства права при 

застосуванні особливих форм та режимів кримінального 

провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


