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Рецензована робота є актуальною й своєчасною, оскільки 

підготовлена на вирішення найбільш гостро обговорюваних та 

дискусійних проблем, викликаних вчиненням терористичних актів з 

використанням саморобного вибухового пристрою, містить низку 

пропозицій криміналістичного та кримінального процесуального 

характеру щодо підвищення ефективності початкового етапу 
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 12Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, 

вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія / М. А. Погорецький, М. О. 

Ленко, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2014. – 280 с.  
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розслідування вказаного виду злочину, які характеризуються науковою 

новизною, що їх можна використати в діяльності суб’єктів розслідування. 

Комплексне монографічне дослідження М. А. Погорецького, М. О. 

Ленка та Д. Б. Сергєєвої є логічним продовженням подальшої розробки 

криміналістичних рекомендацій, започаткованих в цій сфері вітчизняними 

науковцями: Ю. П. Аленіним, В. П. Бахіним, В. Д. Берназом, 

Р. С. Бєлкіним, П. Д. Біленчуком, Т. М. Бульбою, В. К. Весельським, 

А. Ф. Волобуєвим, В. Г. Гончаренком, А. В. Іщенком, Н. С. Карповим, 

Н. І. Клименко, І. І. Когутичем, В. А. Колесником, В. О. Коноваловою, 

В. С. Кузьмічовим, В. К. Лисиченком, В. Г. Лукашевичем, Є. Д. Лук’ян-

чиковим, М. А. Михайловим, О. В. Сав’юком, М. В. Салтевським, 

В. М. Стратоновим, В. В. Тіщенком, Ю. М. Чорноус, В. М. Шевчуком, 

В. Ю. Шепітьком, М. П. Яблоковим та ін., праці яких авторами піддані 

всебічному аналізу.  

Враховуючи підвищену суспільну небезпеку терористичних актів, 

особливо вчинених з використанням саморобних вибухових пристроїв, на 

ґрунті сучасних правових поглядів на сутність теорії й праксеології 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також на основі 

аналізу великої кількості матеріалів практики вітчизняних правоохоронних 

і судових органів, автори монографії пропонують шляхи вирішення низки 

концептуальних проблем у сфері посилення боротьби з цими злочинами, 

впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів науково-

обгрунтованих рекомендацій з розкриття та розслідування злочинів цього 

виду. 

Рецензована робота має практичне значення, оскільки в ній містяться 

нові конструктивні пропозиції до деяких законодавчих і відомчих 
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нормативно-правових актів, що регулюють окремі аспекти початкового 

етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням 

саморобного вибухового пристрою, а також криміналістичні рекомендації, 

спрямовані на удосконалення початкового етапу розслідування 

терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового 

пристрою.  

Робота має логічно обґрунтовану структуру. В ній викладені власні 

результати наукових досліджень авторів, які відповідають вимогам ВАК 

України. Необхідно відзначити, що в рецензованій монографії авторами 

вперше розроблено систему тактичних операцій, що можуть бути проведені 

на початковому етапі розслідування терористичних актів, вчинених з 

використанням саморобного вибухового пристрою; розроблено систему 

типових слідчих ситуацій та типових слідчих версій, що висуваються та 

перевіряються на початковому етапі розслідування терористичних актів, 

вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою. 

Рецензована монографія може бути використана у навчальному 

процесі вищих навчальних закладів МОН України, а також 

спеціалізованих закладів МВС, СБУ й інших правоохоронних органів в 

ході підготовки оперативних працівників, слідчих, прокурорів, суддів, а 

також у системі підвищення їх кваліфікації. 


