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РЕЦЕНЗІЇ 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію «Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам»,  

підготовлену доктором юридичних наук, доцентом Кириченком О.В.  
та кандидатом юридичних наук Хмеленком В.В. 

 
Монографія присвячена актуальній проблемі теорії оперативно-розшукової діяль-

ності – принципам оперативно-розшукового запобігання злочинам. Низка принципів, що 
притаманні для оперативно-розшукового запобігання злочинам, закріплені у нормативно-
правових актах України. Разом з тим ці принципи не мають системного характеру та відрі-
зняються у нормативно-правових актах, а деякі принципи оперативно-розшукового запобі-
гання злочинам взагалі залишилися поза увагою. Не менш актуальними є питання щодо 
дотримання принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам оперативними під-
розділами правоохоронних органів. Тому обрана тема наукового дослідження є актуаль-
ною не тільки для теорії оперативно-розшукової діяльності, а й для практичної діяльності 
оперативних підрозділів правоохоронних органів. 

Актуальність дослідження зумовлена об’єктивною необхідністю комплексної роз-
робки системи принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам, а також у фор-
муванні на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового 
регулювання принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. Зазначене обумо-
влено відсутністю комплексної теоретичної розробленості проблематики принципів опе-
ративно-розшукового запобігання злочинам, а також наявністю існуючих прогалин в їх 
правовому регулюванні. 

У роботі автори обґрунтували низку нових теоретичних висновків, уточнили зміст 
окремих понять, котрі мають наукове й практичне значення, що знайшло своє відображен-
ня в конкретних теоретичних положеннях і пропозиціях. 

Розглядаючи у першому розділі монографії теоретичні засади дослідження принци-
пів оперативно-розшукового запобігання злочинам, авторами було досліджено сучасний 
стан розробленості зазначеної проблеми, виокремлено теоретичні засади визначення 
принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам та окреслено методологію нау-
кового дослідження. 

У другому розділі досліджено правове регулювання принципів оперативно-
розшукового запобігання злочинам, зокрема законодавче регулювання та правове регулю-
вання принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам у підзаконних актах 
України. 

У третьому розділі «Система принципів оперативно-розшукового запобігання зло-
чинам» комплексно досліджено класифікацію принципів оперативно-розшукового запобі-
гання злочинам, що надало змогу запропонувати критерії класифікації принципів операти-
вно-розшукового запобігання злочинам. Крім того, системно досліджено загальноправові 
та спеціальні принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам. 

Узагальнюючи наведене та роботу в цілому, можна дійти висновку, що монографія 
Кириченка О.В. та Хмеленка В.В. підготовлена на високому методичному рівні, матеріал 
викладено послідовно з дотриманням літературних вимог та може бути рекомендована  до 
опублікування. 

 
Перший заступник начальника  
Головного управління  
Державної фіскальної служби України  
у Дніпропетровській області 
доктор юридичних наук  
С.В. Пеньков 
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РЕЦЕНЗІЯ 
на підручник "Інформаційне забезпечення юридичної діяльності", 

підготовлений колективом кафедри економічної та інформаційної безпеки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за 

загальною редакцією професора, доктора технічних наук В.Б. Вишні  
 
Підручник, наданий на рецензію, складається із вступу, 5 розділів, 14 підрозділів та 

переліку використаних джерел, і призначений для підготовки студентів юридичних вузів. 
Кожний розділ завершується питаннями для контролю, що дозволяє здійснювати оцінку 
знань та вмінь, отриманих при вивченні матеріалу розділу. 

Перший розділ підручника є головним, адже у в ньому розглядаються базові зако-
нодавчі положення та перспективи розвитку інформаційного забезпечення юридичної дія-
льності. Зокрема, основні елементи концепції суспільства, державна політика та характе-
ристики інформатизації в юридичній діяльності. 

Наступні розділи підручника (2 та 3) присвячені знайомству майбутніх юристів із 
системою Google та створенню юридичних документів в on-line сервісі Google Docs та 
електронних таблиць в середовищі Google sheets. Студенти вже на першому курсі отри-
мають необхідні знання з використання сучасних засобів створення текстових документів 
та таблиць. 

У розділі 4 розкриваються питання пошуку правової інформації в мережі Інтернет 
та надаються відомості щодо користування інформаційно-правовими системами України. 
Ця дисципліна викладається не тільки студентам-юристам, а й майбутнім детективам. То-
му у підручник додано п'ятий розділ, де розглядаються інформаційні ресурси ДП Націона-
льної інформаційної системи "НАІС" та єдиний реєстр досудових розслідувань. Матеріал 
підручника викладено лаконічно, послідовно і завершено. Використані джерела є сучас-
ними та ємними. 

Рекомендований підручник повністю покриває потреби дисципліни "Інформаційне 
забезпечення юридичної діяльності", яка викладається для студентів юридичних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів системи МВС. 

З урахуванням викладеного вважаємо, що підручник "Інформаційне забезпечення 
юридичної діяльності", підготовлений колективом авторів за загальною редакцією профе-
сора Вишні В.Б. може бути рекомендований до друку. 

 
 
Професор кафедри  
інформаційних технологій та кібербезпеки  
Націально-наукового інституту № 1  
Національної академії внутрішніх справ 
доктор юридичних наук, професор   
В.Г. Хахановський 
 


