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РЕЦЕНЗІЯ 
 НА МОНОГРАФІЮ  

«КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ 

СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ»

Помітною подією у науковому житті у сфері юриспруденції 
стала підготовка та вихід друком монографії доцента кафедри 
криміналістики та судової медицини Національної академії 
внутрішніх справ, кандидата юридичних наук Ганни Юріївни 
Нікітіної-Дудікової «Криміналістична методика розслідування 
кримінальних правопорушень проти статевої свободи та стате-
вої недоторканості дітей»1.

Важливість і своєчасність підготовки даної наукової праці 
пов’язана з тим, що дослідження криміналістичної методики 
розслідування кримінальних правопорушень проти статевої 
свободи й статевої недоторканості дітей має ґрунтуватися на 
належній теоретико-методологічній основі та пропонувати 
ефективний практичний інструментарій. Отже, об’єктивно 
необхідним є реалі-зація актуального наукового завдання 
та розв’язання нагальної проблеми – формування криміналіс-
тичної методики розслідування кримінальних право-порушень 
проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, що 
по-винна враховувати актуальні потреби практичної правоохо-
ронної діяльності.

Попри те, що окреслені проблеми знаходяться в центрі 
уваги вчених і практиків, результати наукових пошуків не 
завжди відомі широкому загалу у зв’язку з недосконалими 
організацією поширення наукових досягнень та системою нау-
кового забезпечення правоохоронної діяльності. Це ускладнює 
використання науково обґрунтованих теоретичних положень 
і практичних рекомендацій, що містяться в монографічних 
роботах. Водночас, підготовка актуальної, змістовної моногра-

1 Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Криміналістична методика розслідування кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей [Текст] : моно-
графія. Вінниця : ТВОРИ, 2022. 624 с.

фії, яка місить обґрунтовані теоретичні положення та нагальні 
практичні рекомендації, повинна сприяти усуненню цього 
недоліку. Таким чином, один зі шляхів розв’язання окресленої 
проблеми полягає у створенні системи наукового забезпечення, 
а практичною формою втілення цієї діяльності буде створення 
системи науково обґрунтованих й апробованих практикою кри-
міналістичних рекомендацій, систему котрих містить і рецен-
зована наукова праця. Вказані та інші обставини обумовили 
актуальність теми монографічного дослідження Г.Ю. Нікіті-
ної-Дудікової та своєчасність опрацювання порушеної пробле-
матики.

Важливими й принциповими для однозначного розуміння 
у теорії та на практиці є питання, що розглядаються у моно-
графії. Авторка формує криміналістичну методику розсліду-
вання кримінальних правопорушень проти статевої свободи 
та статевої недоторканості дітей. З цією метою послідовно 
вирішуються ряд завдань. Так, у межах чотирьох розділів 
та вісімнадцяти підрозділів визначаються теоретико-методо-
логічні, правові та праксеологічні основи дослідження кри-
міналістичної методики розслідування кримінальних право-
порушень проти статевої свободи та статевої недоторканості 
дітей (розділ 1). Далі – формується криміналістична характе-
ристика кримінальних правопорушень проти статевої свободи 
та статевої недоторканості дітей (розділ 2), визначаються 
організаційно-тактичні основи розслідування кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та статевої недо-
тор-каності дітей (розділ 3). Значна увага приділяється питан-
ням удосконалення криміналістичної методики розслідування 
кримінальних правопорушень проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості дітей (розділ 4).

Г.Ю. Нікітіна-Дудікова достатньо ґрунтовно досліджує 
всі аспекти порушеної проблематики, теоретичний матеріал 
ілюструється статистичними даними, прикладами з прак-
тики. Прискіплива увага приділяється дослідженню кримі-
налістичної характеристики кримінальних правопорушень 
проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. 
Примітно, що у структурі криміналістичної методики роз-
глядаються відповідні заходи міжнародного співробітництва 
з метою досягнення завдань кримінального провадження. 
Авторка підкреслює тезу, що обов’язковою умовою роз-
слідування досліджуваних кримінальних правопорушень, 
виконання завдань кримінального провадження – є розробка 
та залучення до практичної діяльності обґрунтованих кримі-
налістичних рекомендацій.
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Варто зауважити, що монографія має низку дискусійних 
положень. Проте, у той самий час вони свідчать і про актуаль-
ність досліджуваної проблематики, її злободенність. Незва-
жаючи на дискусійність окремих положень, авторці вдалося 
сформулювати власне бачення актуальної проблеми – сформу-
вати комплексну криміналістичну методику розслідування кри-
мінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 
недоторканості дітей.

З огляду на викладене можемо констатувати, що моно-
графія Ганни Юріївни Нікітіної-Дудікової «Криміналістична 

методика розслідування кримінальних правопорушень проти 
статевої свободи та статевої недоторканості дітей» може бути 
охарактеризована як завершена, системна й комплексна нау-
кова праця, у якій сформовані науково обґрунтовані теоретичні 
положення та надані дієві практичні рекомендації, які форму-
ють криміналістичну методику розслідування кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності дітей. Наукова праця має значну наукову цінність і буде 
корисною практичним співробітникам у сфері правоохоронної 
та правозастосовної діяльності.


