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Актуальні аспекти оперативно-розшукового документування
Рец. на кн.: Саковський А. А. Оперативно-розшукове документування:
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Головним обов’язком держави відповідно до
ст. 3 Конституції України визначено утвердження та
забезпечення прав і свобод людини. До того ж її
життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність
та безпека визнані найвищою соціальною цінністю.
Чи не найбільшу вагу у виконанні державою
зазначеного обов’язку мають правоохоронні
органи. Саме на них покладено завдання із захисту
особи та суспільства від злочинних посягань.
Одними з найефективніших важелів протидії
злочинності є оперативно-розшукова та кримінальна процесуальна діяльність оперативних
підрозділів. Ці суб’єкти, відповідно до законодавства, наділені специфічним негласним інструментарієм, який дає їм змогу викривати діяльність
добре законспірованих злочинних груп й організацій, припиняти вчинення тяжких та особливо
тяжких злочинів на стадіях готування та замаху,
запобігати виявам професійної злочинності.
Монографія А. А. Саковського є чи не
найпершою, яка на концептуальному рівні визначає
основні напрями вдосконалення оперативнорозшукової діяльності. У такому аспекті праця
А. А. Саковського «Оперативно-розшукове документування:теорія і практика» є надзвичайно
актуальною, а з огляду на реалії сьогодення –
своєчасною. Отже, автор монографії зумів
розв’язати важливу наукову проблему, одержати
нові теоретичні положення та науково обґрунтовані
висновки, сформулювати цінні гіпотези, концепції
та пропозиції. Зауважимо, що це зроблено завдяки
опрацюванню численних доктринальних джерел,
доробків вітчизняних та іноземних вчених,
міжнародної практики держав, актів міжнародних
міжурядових організацій, рішень і консультативних
висновків міжнародних судових органів, резолюцій
міжнародних конференцій тощо.
Насамперед слід зазначити комплексний,
концептуальний характер праці. Вона охоплює
широке коло питань, адже структура роботи –
4 основних розділи, 13 підрозділів, передмова та
висновки, які змістовно та логічно пов’язані між
собою. Кожен з розділів є завершеним,
теоретично насиченим, що поглиблює державноправові явища, збалансовано й оптимально
відтворює характер досліджуваної проблеми.

У розділах монографії на підставі вивчення й
систематизації
наявних
науково-теоретичних
підходів, а також аналізу чинного кримінального
процесуального
та
оперативно-розшукового
законодавства України та практики його реалізації
окреслено ґенезу правового забезпечення.
Безперечною важливістю монографії є
належно сформований і розроблений поняттєвокатегорійний апарат, що значно поглиблює та
сприяє науковій новизні. Варті уваги положення
та рекомендації у висновках зазначеної роботи.
Слід визнати належним методологічний підхід
щодо дослідження окреслених проблем. Він
свідчить про достатній рівень володіння дисертантом сучасних методів наукового пізнання.
Монографію написано фаховою науковою мовою,
на високому науково-методичному рівні. Монографічний матеріал сприятиме формуванню в
курсантів,
слухачів,
ад’юнктів,
докторантів
навчальних закладів системи МВС України та
практичних працівників правоохоронних органів
таких якостей, як самостійність у прийнятті рішень
під час виявлення та розкриття злочинів, здатність
до творчої діяльності в процесі застосування
різноманітних методів і способів виявлення
злочинів, пошук і необхідність прийняття правильного рішення в умовах обмеження часу, можливість виконання різноманітних заходів одночасно.
Позитивно оцінюючи дослідження автора,
варто констатувати наявність у ньому положень,
що створюють підґрунтя для подальшої наукової
дискусії.
Вважаємо, що монографія А. А. Саковського
«Оперативно-розшукове документування: теорія і
практика» розв’язує поставлену автором складну
наукову проблему, має науково-теоретичне й
практичне значення, стимулює проведення
подальших наукових досліджень, містить низку
нових структурних і змістових елементів та є
вагомим внеском у вітчизняну оперативно-розшукову та кримінальну процесуальну діяльність, а
також може використовуватися в навчальному
процесі освітніх установ України.
Монографія, безперечно, буде корисною як
для науковців, так і для практиків.
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