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До спеціалізованої вченої ради 
Д  26.001.05
у  Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка

В І Д Г У К

офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Мірковця 
Дмитра Михайловича на дисертацію Шульги Юлії Олександрівни 

«Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 
житло», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертації. На сьогодні розбої є найбільш 

тяжкими злочинами проти власності, оскільки предметом їх посягання є не 

лише чуже майно, а й життя чи здоров’я особи. У зв’язку з цим, розбої є 

резонансними злочинами, що характеризуються високим рівнем суспільної 

небезпеки.

Дані офіційної статистики свідчать про те, що проблема розслідування 

розбоїв є актуальною, потребує удосконалення чинного законодавства й 

практики правоохоронних органів з їх розслідування, розкриття і 

профілактики, з метою забезпечення гарантованих Конституцією України 

прав та законних інтересів громадян. У зв’язку з цим, особливого значення 

набуває підвищення ефективності розслідування розбоїв в цілому, і 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло зокрема.

Окремі проблемні питання розслідування розбоїв досліджували 

В. С. Батиргареєва, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, Л. Д. Гаухман, 

В. Г. Гончаренко, М. Л. Грібов, М. В. Даньшин, В. А. Журавель,

A. В. Іщенко, Н. І. Клименко, 1.1. Когутич, В. О. Коновалова,

B. П. Колмаков, С. М. Круль, Ю. А. Кушнерик, П. Ю. Кравчук,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2

В. К. ЛисиЧенко, В. Г. Лукашевич, І. М. Лузгін, М. А. Погорецький, 

В. В. Пясковський, М. В. Салтевський, Д. Б. Сергєєва, В. В. Тіщенко, 

Л. Д. Удалова, Ю. М. Чорноус, Г. О. Чорний, В. Ю. Шепітько, 

Г. В. Щербакова, М. П. Яблоков та інші, однак після прийняття нового 

Кримінального процесуального кодексу України у 2012 році на 

монографічному рівні проблемні питання розслідування розбоїв, вчинених 

із проникненням у житло, не були досліджені в повній мірі, на що цілком 

слушно звертають увагу здобувачка та її науковий керівник, ставлячи 

перед собою за мету формування теоретичних засад і практичних 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-тактичних 

засад початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням 

у житло. Таким чином, дисертаційна робота Ю. О. Шульги, є першим 

комплексним дослідженням початкового етапу розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, після прийняття нового 

Кримінального процесуального кодексу України, що зумовлено потребами 

теорії та практики криміналістики й кримінального процесу.

Про актуальність теми дисертації Шульги Ю.О. свідчить також її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

згідно зі Стратегією національної безпеки України (Указ Президента 

України від 26 травня 2015 р. № 287/2015), Стратегією розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 

1023-р), Стратегією розвитку Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 роки (постанова загальних зборів НАПрН України 

від 3 березня 2016 р.) Дисертаційна робота відповідає Переліку 

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11), Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015— 

2019 років (наказ МВС України від 16 березня 2015 р. № 275),
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Дослідження проведено згідно з науково-дослідною темою Харківського 

національного університету внутрішніх справ «Наукове супроводження 

реформування системи кримінальної юстиції в Україні» (реєстраційний 

номер 0113Ш08190), Тему дисертації затверджено Вченою радою ХНУВС 

(протокол № 6 від 23 червня 2016 року).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані дисертанткою, у своїй 

більшості є аргументованими та переконливими. При їх обґрунтуванні 

використано широке коло вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з 

криміналістики, кримінального процесуального права, кримінального 

права, вітчизняне та зарубіжне законодавство й інші правові акти.

При цьому слід зазначити, що наукові джерела використані 

здобувачкою переважно критично -  з глибоким аналізом, коректною 

полемікою та аргументацією власного підходу до тих чи інших 

положень, висновків чи пропозицій, що свідчить про зрілість дослідниці 

та її високу загально-наукову культуру.

Репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження, який 

складають дані офіційної статистики (звіти та узагальнення Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної судової адміністрації України) за 2014-2018 роки, 

узагальнення 270 кримінальних проваджень про розбої, вчинені із 

проникненням у житло; 285 ухвал слідчих суддів, винесених у цій 

категорії проваджень, дані анкетування та опитування працівників 

органів досудового розслідування Національної поліції України (180 

осіб), прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво (40 осіб), 

слідчих суддів (35 осіб) у всіх областях України, окрім частини 

Донецької й Луганської областей та АР Крим.

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення 

матеріалу та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт
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і предмет дослідження визначені вірно. Об’єкт дослідження визначений 

як суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням розбоїв із 

проникненням у житло, а також із діяльністю правоохоронних органів на 

початковому етапі їх розслідування. Предметом дослідження є початковий 

етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. Вказані 

об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання початкового 

етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло.

Перелік обраних для дослідження питань, змістовне описання в 

авторефераті та дисертації викладеного матеріалу дає в цілому можливість 

встановити сутність і значення вивчених проблем та вказує на зв’язок 

даного дослідження із відповідними програмами, планами.

Використані автором методи дослідження дали можливість 

сформулювати положення, висновки і рекомендації, що характеризуються 

новизною. Прикладний характер дослідження дозволив автору 

сформулювати пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності 

початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло.

Достатньою є апробація результатів дослідження, що відображено у 

11 наукових публікаціях, з них: 5 - у  фахових виданнях України, 

включених до наукометричних баз, 6 - у  збірниках тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях

У результаті дослідження зазначеної теми сформульовано низку 

наукових результатів, що є важливими у теоретичному та практичному 

аспекті щодо початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло.

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і 

пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. 

Заслуговують на увагу, зокрема, наступні положення наукової новизни 

дисертації:
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автором вперше:

- сформульовані пропозиції щодо створення єдиної Національної бази 

даних ДНК, надавши технічні засоби (експрес-діагностичний комплекс), 

розроблений алгоритм відбору ДНК-зразків для експрес-аналізу, 

поміщення їх до бази та доступ до перевірки виявлених слідів (об’єктів) за 

цією базою співробітникам Національної поліції України;

-обгрунтовано необхідність залучення спеціаліста-поліграфолога до 

проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів;

- запропоновано систему типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;

- запропонований перелік тактичних операцій початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розкрито зміст 

основних етапів їх проведення;

удосконалено:

-  зміст елементів криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених 

із проникненням у житло (обстановка; спосіб вчинення; типова слідова 

картина; особа злочинця; особа потерпілого);
- групофікацію слідів вчинення розбоїв із проникненням у житло, 

залежно від обраного способу проникнення: 1) таємне проникнення; 2) 

відкрите проникнення; 3) проникнення у житло обманним шляхом; 4) 

вплив на потерпілого за межами його житла і проникнення до житла разом 

із потерпілим, який знаходиться під впливом злочинців (погроза 

застосування насильства); від виду насильства, що застосовувалося: 1) 

фізичне, 2) психічне; залежно від інших класифікаційних підстав;

- систему типових слідчих версій, що висуваються і перевіряються у 

кожній виокремленій типовій слідчій ситуації початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;

- обґрунтування необхідності застосування сучасних спеціальних 

технічних засобів в ході проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а 

саме: дактилоскопічних пензлів-порошків, магнітних дактилоскопічних
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порошків типу 8ІЯСНІЕ, ВУБА, СНАЯОЕ; портативного

вузькоспрямованого джерела типу ВДС-2, гель-ліфтерів; вакуумних 

пилососів, спеціальної фотографічної техніки для фотозйомки методом 

сферичної панорами з подальшим використанням спеціального
програмного забезпечення (РТОиі) та ін.

- криміналістичні рекомендації щодо використання відеофіксації ходу 
і результатів проведення допиту;

- пропозиції щодо підвищення ефективності використання 

спеціальних знань на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених 
із проникненням у житло;

дістали подальшого розвитку:

-  теоретичні положення щодо доцільності умовного поділу досудового 

розслідування на етапи (початковий і подальший);

-пропозиції щодо підвищення ефективності організації початкового 

етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;

- наукові рекомендації щодо організаційно-тактичних засад 

проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, 

допиту потерпілих, свідків, підозрюваного та окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Науково обґрунтованою 

є архітектоніка дисертаційної роботи, яка дозволила автору, в основному, 

повно та всебічно розкрити предмет дослідження. Структура дисертації 

логічно витікає з поставлених завдань, об'єкта та предмета дослідження й 

охоплює як теоретичний, так і практичний аспект досліджуваної 
проблематики.

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (234 найменувань на 23 сторінках) та додатків на 13 

сторінках. Еіовний обсяг дисертації становить 222 сторінок, із них 

основний текст -  167 сторінок.
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У першому розділі дисертації «Криміналістична характеристика 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло» здобувачка досліджує 

криміналістичну характеристику розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, визначає її місце та значення для початкового етапу розслідування 

злочинів даної категорії.

Розглядає найбільш важливі, на думку автора, аспекти 

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, послідовно та структуровано розкриває їх структуру і зміст (стор. 

25-26).

Зазначається, що криміналістично значущою інформацією про 

обстановку вчиненого розбою із проникненням у житло, на думку автора, 

є: місце вчинення розбою (місто, селище, село); інформація, що 

характеризує житло (приватний будинок, квартира у багатоквартирному 

будинку та ін.); конкретизуюча інформація, що характеризує житло 

(кількість поверхів, вікон, дверей; система безпеки житла); умови 

вчинення розбою (пора року, час доби, погодні умови); попередні стосунки 

між учасниками розбою; наявність холодної та (або) вогнепальної зброї, 

інших предметів, схожих на зброю й допоміжні предмети та технічні 

засоби, які використовують злочинці для вчинення розбою (транспортні 

засоби, засоби відключення сигналізації та ін.) (стор. 38-41).

Також досліджені основні структурні елементи способу вчинення 

розбоїв, а саме: спосіб підготовки, безпосереднє вчинення і спосіб 
приховання (стор. 27-41).

Автор доводить необхідність детального вивчення слідової картини 

вчинених розбоїв, оскільки це дає можливість слідчому встановити 

обстановку, спосіб, місце та час вчинення злочину, а також іншу 

криміналістично значущу інформацію щодо особи злочинця.

Заслуговує на увагу висновок автора про те, що в результаті вчинення 

розбоїв із проникненням у житло більшу питому вагу мають саме 

матеріальні сліди, оскільки, як правило, розбої вчиняються у нічний час і
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потерпілі не здатні швидко реагувати й об’єктивно сприймати ситуацію, 

злочинцями різними способами унеможливлюється об’єктивне сприйняття 

потерпілим того, що відбувається (наприклад, зачинення в певному місці 

(ванна кімната, підвал), вдягання на голову мішку або темних тканин, 

залякування тощо (встановлені у 88% вивчених кримінальних 

провадженнях) (стор. 41-52).

В дисертації визначено, що особу злочинця як елемент 

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, складає система соціально-демографічних, психологічних та 

фізіологічних ознак.

Автор робить висновок, що характеристика особи злочинця як 

елемента криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, внаслідок вищевказаних та інших обставин, 

зазнала певних змін, що підтверджується даними офіційної статистики.

Зазначається, що особа потерпілого є важливим джерелом 

криміналістично значущої інформації про розбої, вчинені із проникненням 

у житло. Проаналізовано кореляційні зв’язки особи потерпілого та об’єкта 

злочинного посягання, особи злочинця та способу вчинення злочину 
дозволяють слідчому здійснювати версіювання на початковому етапі 

розслідування в умовах інформаційної невизначеності (стор. 58-64).

У другому розділі «Організаційно-тактичні засади початкового 

етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло», 
який складається із трьох підрозділів, здобувачка наводить систему 

типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло (стор. 67-84); типових слідчих версій, 

що висуваються та перевіряються у кожній із цих ситуацій (стор. 83-84); 

систему тактичних операцій початкового етапу розслідування розбоїв 

(стор. 85-96); проводить глибокий аналіз особливостей організації і 

тактики початкового етапу розслідування досліджуваних злочинів.
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Зроблено висновок, що ефективність розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, залежить, в першу чергу, від 

правильного визначення слідчої ситуації, висунення та відпрацювання всіх 

можливих криміналістичних версій й ефективної взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами, спеціалістами та іншими учасниками 

досудового розслідування (стор. 84-85).

Заслуговує на увагу висновок автора про низький рівень техніко- 

криміналістичного забезпечення відповідних підрозділів Національної 

поліції. На підставі вивчення дисертантом зарубіжного досвіду (країн ЄС), 
науково-навчальних та інших джерел, запропоновано використовувати 

сучасні технічні засоби, необхідні для якісного проведення огляду місця 

події, зокрема: для виявлення слідів рук -  дактилоскопічні пензлі-порошки 

з системою подачі порошка 8ІКСШЕ -  РАСИ, в яких порошок подається 

безпосередньо на нитки пензля, з можливістю регулювання розміру, 

довжини, жорсткості і «розмаху» скловолоконних ниток пензля; магнітні 

дактилоскопічні порошки типу 8ІК.СНІЕ та ВУБА, що використовуються 

для свіжих відбитків; флуоресцентні порошки СНАКОЕ, що 

використовуються на будь-яких сухих, гладких, неклейких поверхнях, 

також -  після лазерної флюоресценції, перед обробкою нінгідрином і після 

обробки ціанакрилата; для виявлення слідів підошв взуття -  портативне 

вузькоспрямоване джерело експертного світла ВДС-2, а для їх вилучення -  

сучасні гель-ліфтери; для вилучення мікрооб’єктів -  вакуумні пилососи, 

сучасні липкі плівки, електромагнітні пензлі, мікропіпетки; для вилучення 

слідів зламу -  двокомпонентний силіконовий компаунд; для фіксації 

багатооб'єктного місця події (яким є місце вчинення розбоїв із 

проникненням у житло), шляхом фотографування -  метод сферичної 

панорами з подальшим використанням спеціального програмного 

забезпечення (наприклад, РТОііі), що дозволяє здійснювати інтерактивний 

перегляд тощо (стор. 96-119).
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Автор наголошує, що часто в ході проведення допиту слідчі 

допускають ряд помилок, серед яких: нехтування в цілому або

неправильне застосування тактичних прийомів та рекомендацій 

проведення допиту (найчастіше, це застосування обману, психічного тиску 

тощо); несвоєчасність допиту; проведення допитів оперативними 

працівниками без доручення слідчого на його проведення, допит іншими 

співробітниками правоохоронних органів. В ході проведення допитів 

формулювання запитань і відповідей часто спотворюється внаслідок 

схематичного, типового способу викладення його результатів, що 

призводить до втрати криміналістично значущої інформації, крім того, в 

протоколі не фіксується психологічний та фізичний стан особи, яку 

допитують. Паперове фіксування допиту не відображає інтонації голосу, 

сенсових акцентів розповіді особи (стор. 119-132).

Пропонується застосовувати відеофіксацію допиту як більш повне й 

об’єктивне відображення ходу і результатів допиту. Отриманий 

відеоматеріал може бути використаний для проведення судово- 

психологічної експертизи визначення достовірності показань за 

результатами відеозапису допиту (стор. 130-132).

Автором обгрунтовується доцільність проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль місця (появи злочинців, 

ймовірного переховування або збуту викраденого майна та ін.) 

розпочинати проводити до постановлення ухвали слідчим суддею, 

оскільки ці дії мають невідкладний характер (стор. 133-140).

Розділ третій «Організаційно-тактичні засади використання 

спеціальних знань на початковому етапі розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло» складається із трьох підрозділів, 

присвячений дослідженню змісту та особливостей організаційно-
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тактичних засад використання спеціальних знань на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло.

Запропоновано виокремлювати два види спеціальних знань, що 

використовуються при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням і 

житло: спеціальні криміналістичні знання та спеціальні не криміналістичні 

знання (стор. 148-149).

Автором зроблено висновок, що залучення спеціалістів до 

провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, відбувалося 

майже у 100% випадків. Особлива необхідність виникає у залученні до 

первинного огляду місця події інспекторів-криміналістів та працівників 

Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної лабораторії.

Окремої уваги заслуговує позиція автора про те, що швидке та 
ефективне розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

забезпечується можливістю здійснювати оперативні перевірки слідової 

інформації, що вилучається під час проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, за відповідними криміналістичними обліками.

На думку офіційного опонента, автором в повній мірі обгрунтовано 

пропозиції щодо доцільності перевірки слідової інформації за 

криміналістичними обліками Національною поліцією України, шляхом 

створення та функціонування окремого підрозділу, що б здійснював цю 

діяльність.

Заслуговує окремої уваги пропозиція автора щодо необхідності 

створення єдиної Національної бази даних ДНК, надавши технічні засоби 

(експрес-діагностичний комплекс), розроблений алгоритм відбору ДНК- 

зразків для експрес-аналізу та поміщення до бази та доступ до перевірки 

виявлених слідів (об’єктів) за цією базою, у тому числі й працівникам 

Національної поліції України (стор. 156-163).

Зазначається, що на початковому етапі розслідування, як правило, 

судовими експертизами, що призначаються, найчастіше є:
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^криміналістичні: балістична, трасологічна, дактилоскопічна,

одорологічна, експертиза матеріалів, речовин та виробів, експертиза відео 

та звукозапису та ін.; 2) не криміналістичні: генетична (ДНК експертиза), 

мистецтвознавча, комп’ютерно-технічна, фототехнічна, інженерно- 

технічна, судово-медична та ін. (стор. 166-169).

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих наукових працях. Основні положення і висновки 

дослідження відображено у 11 наукових публікаціях, з них: 5 - у  фахових 

виданнях України, включених до наукометричних баз, 6 - у  збірниках тез 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково- 

практичних конференціях.

Практична значимість результатів дисертаційного дослідження

полягає в тому, що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть 

бути використані:

нормотворчій діяльності -  для удосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, що регламентують діяльність 

правоохоронних органів (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України № 177-К 
від 06 грудня 2018 р.);

практичній діяльності -  пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність і використовуються при 

проведенні навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі 

службової підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації 

працівників органів досудового розслідування (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність слідчих 

підрозділів Головного слідчого управління Національної поліції України 

від 25 травня 2018 р.);

навчальному та науковому процесі -  при викладанні навчальних 

дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес України», 

«Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Криміналістичне

12
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забезпечення доказування в кримінальному провадженні», «Актуальні 

проблеми розслідування злочинів проти власності», підготовці 

підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів, а 

також як підґрунтя для подальшої розробки наукових положень та 

удосконалення методики розслідування злочинів цього виду (акти 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 

науково-дослідний процес юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 12 березня 2018 р.; 

Національної академії внурішніх справ від 10 грудня 2018 р.)

Дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою. Робота 

оформлена у відповідності з вимогами, які ставляться до такого роду 

праць. Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертаційного 

дослідження. Комплексні дослідження проблемних питань криміналістики 

відповідають науковій спеціальності, за якою здійснено дослідження.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації.
1. На с. 4 автореферату та на с. 18 дисертації автор вказує, що нею 

удосконалено зміст елементів криміналістичної характеристики розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло (обстановку; спосіб вчинення; типову 

слідову картина; особу злочинця; особу потерпілого), а на С. 25-26 

дисертації аналізує наукові підходи до структури криміналістичної 

характеристики.

На думку офіційного опонента, здобувач не в повній мірі розкриває 

питання яким чином нею удосконалено структуру елементів 

криміналістичної характеристики, і чому до елементів криміналістичної 

характеристики не віднесено предмет злочинного посягання, у зв’язку з 

чим дане питання потребує додаткового роз’яснення під час прилюдного 

захисту дисертації.

2. На С. 13-14, 29, 34, 38-39, 51-52, 54, 56, 91, 93, 114, 159, 174-

175, 182-183, 187 дисертації здобувачем наведено значну кількість 

статистичних даних, зокрема офіційну статистику Г енеральної
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прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України за 2014- 

2018 роки, узагальнення 270 кримінальних проваджень про розбої, вчинені 

із проникненням у житло; 285 ухвал слідчих суддів, винесених у цій 

категорії проваджень, дані анкетування та опитування працівників органів 

досудового розслідування Національної поліції України (180 осіб), 

прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво (40 осіб), слідчих 

суддів (35 осіб) у всіх областях України, окрім частини Донецької й 

Луганської областей та АР Крим.

Однак, на думку офіційного опонента, наводячи статистичні дані у 

тексті дисертації та автореферату, доцільно було б проаналізувати і 

статистику Державної судової адміністрації України щодо результатів 

судового розгляду переданих до суду матеріалів кримінальних проваджень 

про розбої, вчинені із проникненням у житло.

3. На с. З автореферату та нас. 16 дисертації серед завдань автор 

зазначає: «проаналізувати стан обліково-реєстраційного забезпечення 

системи розслідування в Україні та запропонувати алгоритм використання 

криміналістичних та інших обліків на початковому етапі розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло», а також на с. 159-163 

дисертації аналізує стан обліково-реєстраційного забезпечення системи 

розслідування в Україні та пропонує алгоритм використання 

криміналістичних обліків на початковому етапі розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло.

Таким чином здобувачем проведений аналіз стану обліково- 

реєстраційного забезпечення системи розслідування в Україні, проте не 

конкретизовано як співвідноситься обліково-реєстраційне забезпечення 

системи розслідування з інформаційно-довідковим забезпеченням 

розслідування злочинів, зокрема розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, що, на думку офіційного опонента, має суттєве значення при 

виконанні поставленого завдання.
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Разом із тим, зазначені офіційним опонентом положення 

здебільшого мають дискусійний характер, оскільки є висловленням 

власного бачення розкриття предмету дисертаційної роботи та її окремих 

положень, деякі з них можуть не збігатися з позицією дисертанта та його 

наукового керівника. Проте, ці положення у цілому не впливають на 

високу позитивну оцінку дисертації Юлії Олександрівни Шульги, а 

свідчать лише про її актуальність, комплексність та багатогранність 

досліджуваних автором проблем.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.
Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 

дисертація Шульги Юлії Олександрівни на тему «Початковий етап 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло» є

самостійно підготовленою завершеною науковою працею, в якій отримано 

нові обґрунтовані, достовірні результати. Дана робота відповідає вимогам 

до кандидатських дисертацій, передбаченим п. п. 9, 11, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (із відповідними змінами), 

а її автор Шульга Юлія Олександрівна заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - 

кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність за результатами прилюдного захисту.

Офіційний опонент:
Заступник начальника відділу 
розслідування корупційних 
Головного слідчого 
Національної поліції 
кандидат юридичних наук,

іІ

ВХІД. № 
Бід ‘ ' Ш ь-

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради 
Д  26.001.05
у  Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 
за адресою: 01033, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К

офіційного опонента доктора юридичних наук, старшого 
наукового співробітника Грібова Михайла Леонідовича на 
дисертацію Шульги Юлії Олександрівни «Початковий етап 
розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність

Актуальність теми дисертації Шульги Юлії Олександрівни 
зумовлена необхідністю підвищення ефективності розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло.

Відповідно до ст. З Конституції України людина, її життя і 
здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека визначаються 
найвищою соціальною цінністю, а також гарантовано кожному 
громадянину захист його прав і свобод, а в ч. 4 ст. 41 Основного Закону 
зазначається, що право приватної власності є непорушним. Охорона 
гарантованих Конституцією України прав і свобод людини сьогодні 
набуває все більшої актуальності, враховуючи статистичні дані щодо 
вчинених розбоїв, зокрема розбоїв, вчинених із проникненням у житло 
Особливістю цього виду злочину є тяжкість їх наслідків, оскільки 
внаслідок їх вчинення, людина не лише позбувається матеріальних 
цінностей, але й, як правило, зазнає значної фізичної та моральної шкоди, 
душевних страждань від відсутності почуття безпеки у власному житлі.

Слід зазначити, що із набуттям чинності нового Кримінального 
процесуального кодексу України у 2012 році докорінно змінилася система 
кримінального судочинства, зокрема такі зміни стосуються проведення 
гласних слідчих (розшукових) дій, з’явились негласні слідчі розшукові 
(дії), відбулися зміни в організації ходу розслідування, що значно 
підвищило вплив на зміст окремих криміналістичних методик і зумовлює 
виникнення проблемних питань як з точки зору теорії криміналістики, так і 
практики.

Дисертаційна робота Ю.О. Шульги є першим комплексним 
дослідженням початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із

Київського національного університет-1 
імені Тараса Шевченка І
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проникненням у житло, що зумовлено потребами криміналістики, 
кримінального процесу та практики досудового розслідування.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати дисертаційного дослідження Ю. О. Шульги є науково 
обґрунтованими, їх достовірність підтверджується правильно обраною 
методологічною базою, в основі якої загальнонаукові та спеціальні методи 
пізнання, та досить репрезентативною емпіричною базою, яку становлять 
дані офіційної статистики (звіти та узагальнення Генеральної прокуратури 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної судової 
адміністрації України) за 2014-2018 роки, узагальнення 270 кримінальних 
проваджень про розбої, вчинені із проникненням у житло; 285 ухвал 
слідчих суддів, винесених у цій категорії проваджень, дані анкетування та 
опитування працівників органів досудового розслідування Національної 
поліції України (180 осіб), прокурорів, які здійснюють процесуальне 
керівництво (40 осіб), слідчих суддів (35 осіб) у всіх областях України, 
окрім частини Донецької й Луганської областей та АР Крим.

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення 
матеріалу та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт 
і предмет дослідження визначені вірно. Об’єкт дослідження визначений як 
суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням розбоїв із 
проникненням у житло, а також із діяльністю правоохоронних органів на 
початковому етапі їх розслідування. Предметом дослідження є початковий 
етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. Вказані 
об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання початкового 
етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло.

Перелік обраних для дослідження питань, змістовне описання в 
авторефераті та дисертації викладеного матеріалу дає в цілому можливість 
встановити сутність і значення вивчених проблем та вказує на зв’язок 
даного дослідження із відповідними програмами, планами.

Дисертація виконана згідно зі Стратегією національної безпеки 
України (Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015), 
Стратегією розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на 
період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 
листопада 2017 р. № 1023-р), Стратегією розвитку Національної академії 
правових наук України на 2016-2020 роки (постанова загальних зборів 
НАПрН України від 3 березня 2016 р.) Дисертаційна робота відповідає 
Переліку перспективних напрямів кандидатських та докторських 
дисертацій за юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН 
України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11), Переліку пріоритетних напрямів 
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 
період 2015-2019 років (наказ МВС України від 16 березня 2015 р. № 275), 
Дослідження проведено згідно з науково-дослідною темою Харківського 
національного університету внутрішніх справ «Наукове супроводження 
реформування системи кримінальної юстиції в Україні» (реєстраційний
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номер 0113Ш08190). Тему дисертації затверджено Вченою радою 
ХНУВС (протокол № 6 від 23 червня 2016 року).

Використані автором методи дослідження дали можливість 
сформулювати положення, висновки і рекомендації, що характеризуються 
новизною. Прикладний характер дослідження дозволив автору 
сформулювати пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності 
початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 
житло.

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є одним із перших 
комплексних у криміналістиці та кримінальній процесуальній науці 
України досліджень початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло.

У результаті дослідження зазначеної теми сформульовано низку 
наукових результатів, що є важливими у теоретичному та практичному 
аспекті щодо початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло.

Автором сформульовано нові наукові положення, висновки і 
пропозиції, що мають важливе теоретичне та практичне значення. 
Заслуговують на увагу, зокрема, наступні положення наукової новизни 
дисертації:

автором вперше:
- сформульовані пропозиції щодо створення єдиної Національної 

бази даних ДНК, надавши технічні засоби (експрес-діагностичний 
комплекс), розроблений алгоритм відбору ДНК-зразків для експрес- 
аналізу, поміщення їх до бази та доступ до перевірки виявлених слідів 
(об’єктів) за цією базою співробітникам Національної поліції України;

- обґрунтовано необхідність залучення спеціаліста-поліграфолога 
до проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів;

- запропоновано систему типових слідчих ситуацій початкового 
етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;

- запропонований перелік тактичних операцій початкового етапу 
розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розкрито зміст 
основних етапів їх проведення;

удосконалено:
- зміст елементів криміналістичної характеристики розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло (обстановка; спосіб вчинення; типова 
слідова картина; особа злочинця; особа потерпілого);

- групофікацію слідів вчинення розбоїв із проникненням у житло, 
залежно від обраного способу проникнення: 1) таємне проникнення; 2) 
відкрите проникнення; 3) проникнення у житло обманним шляхом; 4) 
вплив на потерпілого за межами його житла і проникнення до житла разом 
із потерпілим, який знаходиться під впливом злочинців (погроза 
застосування насильства); від виду насильства, що застосовувалося: 1) 
фізичне, 2) психічне; залежно від інших класифікаційних підстав;
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- систему типових слідчих версій, що висуваються і 
перевіряються у кожній виокремленій типовій слідчій ситуації початкового 
етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;

- обґрунтування необхідності застосування сучасних спеціальних 
технічних засобів в ході проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а 
саме: дактилоскопічних пензлів-порошків, магнітних дактилоскопічних 
порошків типу 8ІЯСНІЕ, ВУОА, СНАК.ОЕ; портативного 
вузькоспрямованого джерела типу ВДС-2, гель-ліфтерів; вакуумних 
пилососів, спеціальної фотографічної техніки для фотозйомки методом 
сферичної панорами з подальшим використанням спеціального 
програмного забезпечення (РТОиі) та ін.;

- криміналістичні рекомендації щодо використання відеофіксації 
ходу і результатів проведення допиту;

- пропозиції щодо підвищення ефективності використання 
спеціальних знань на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених 
із проникненням у житло;

дістали подальшого розвитку:
- теоретичні положення щодо доцільності умовного поділу 

досудового розслідування на етапи (початковий і подальший);
- пропозиції щодо підвищення ефективності організації 

початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 
житло;

- наукові рекомендації щодо організаційно-тактичних засад 
проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, 
допиту потерпілих, свідків, підозрюваного та окремих негласних слідчих 
(розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло.

Перший розділ дисертації «Криміналістична характеристика 
розбоїв, вчинених із проникненням у  житло» автор присвячує 
дослідженню криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло, визначенню її місця та значення для початкового 
етапу розслідування злочинів цього виду.

Автором розглянуто найбільш важливі аспекти криміналістичної 
характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розкрито їх 
структуру і зміст (стор. 25-26), а також здійснено аналіз понять 
«криміналістична характеристика» і «криміналістичний аналіз», що 
окремими авторами застосовуються як тотожні. Зроблено висновок, що ці 
поняття відрізняються за своїм етимологічним значенням і для описання 
сутнісних ознак злочину, що є важливими для його розслідування, слід 
використовувати термін «криміналістична характеристика» (стор. 23-24).

На думку автора, систему елементів криміналістичної 
характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, складає: 
обстановка вчинення розбоїв із проникненням у житло (місце, час, умови); 
спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло (спосіб підготовки,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5

безпосереднього вчинення та приховання); типова слідова картина 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло; особа злочинця та особа 
потерпілого.

Досліджені основні структурні елементи способу вчинення розбоїв, 
а саме: спосіб підготовки, безпосереднє вчинення і спосіб приховання 
(стор. 27-41).

Здобувачка доводить, що детальне вивчення слідової картини 
вчинених розбоїв дає можливість слідчому встановити обстановку, спосіб, 
місце та час вчинення злочину, а також іншу криміналістично значущу 
інформацію щодо особи злочинця для швидкого його викриття (стор. 41- 
52).

Особу злочинця визначено як елемент криміналістичної 
характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, який складає 
система соціально-демографічних, психологічних та фізіологічних ознак.

Автор робить висновок, що характеристика особи злочинця як 
елемента криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло, внаслідок вищевказаних та інших обставин, 
зазнала певних змін. За результатами статистичних даних 100% (1269) 
зареєстрованих розбоїв, вчинених із проникненням у житло у 2018 р., 
вчинялися чоловіками; 77% -  раніше судимими особами; 12% -  
неповнолітніми; 93% -  групою осіб; 36% -  в стані алкогольного сп’яніння 
(стор. 53-58).

Зазначається, що особа потерпілого є важливим джерелом 
криміналістично значущої інформації про розбої, вчинені із проникненням 
у житло. Проаналізовано кореляційні зв’язки особи потерпілого та об’єкта 
злочинного посягання, особи злочинця та способу вчинення злочину 
дозволяють слідчому здійснювати версіювання на початковому етапі 
розслідування в умовах інформаційної невизначеності (стор. 58-64).

У другому розділі «Організаційно-тактичні засади початкового 
етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у  житло», автор 
висвітлює типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло, та типові слідчі версії, що висуваються 
та перевіряються у кожній із цих ситуацій; аналізує особливості організації 
початкового етапу розслідування досліджуваних злочинів.

На підставі результатів аналізу емпіричних джерел автор зробив 
висновок, що організаційно-тактичні засади початкового етапу 
розслідування злочинів у кожному конкретному випадку визначаються 
слідчою ситуацією, яка обумовлена обставинами вчинення злочину, 
моментом надходження інформації про злочин до правоохоронних органів, 
станом потерпілого, наявністю свідків-очевидців та іншими обставинами.

Зроблено висновок, що ефективність розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло, залежить, в першу чергу, від 
правильного визначення слідчої ситуації, висунення та відпрацювання всіх 
можливих криміналістичних версій й ефективної взаємодії слідчого з
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оперативними підрозділами, спеціалістами та іншими учасниками 
досудового розслідування (стор. 84-85).

Визначено, що тактична операція є засобом вирішення слідчої 
ситуації (стор. 93), розкрито поняття й сутність тактичної операції, 
здійснено системний аналіз понять «тактична комбінація» і «тактична 
операція», на підставі якого зроблено висновок про недоцільність їх 
ототожнення (стор. 86-90),виділено етапи проведення тактичної операції 
(стор. 94), а також запропоновано перелік тактичних операцій, що можуть 
проводитися у різних слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розкрито їх зміст (стор. 85- 
96).

Досліджено специфіку провадження гласних та негласних слідчих 
(розшукових) дій, що є невідкладними на початковому етапі розслідування 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло, і зазначено, що їх практична 
реалізація містить низку проблемних організаційно-тактичних аспектів.

На підставі результатів збору та аналізу емпіричних джерел автор 
встановив, що огляд місця події (житла), де було вчинено розбої, а також 
прилеглої території проводиться неякісно, часто з порушенням вимог 
чинного законодавства України, що призводить до негативних наслідків 
під час розслідування (34% слідчих вказали на недостатність отриманих 
знань, 42% -  на неналежне їх забезпечення сучасними технічними 
засобами, що необхідні для проведення ОМП).

Заслуговує на увагу висновок автора про низький рівень техніко- 
криміналістичного забезпечення відповідних підрозділів Національної 
поліції. На підставі вивчення дисертантом зарубіжного досвіду (країн ЄС), 
науково-навчальних та інших джерел, запропоновано використовувати 
сучасні технічні засоби, необхідні для якісного проведення огляду місця 
події, зокрема: для виявлення слідів рук -  дактилоскопічні пензлі-порошки 
з системою подачі порошка 8ІЯСНІЕ -  РАСИ, в яких порошок подається 
безпосередньо на нитки пензля, з можливістю регулювання розміру, 
довжини, жорсткості і «розмаху» скловолоконних ниток пензля; магнітні 
дактилоскопічні порошки типу 8ІКСНІЕ та В\Т)А, що використовуються 
для свіжих відбитків; флуоресцентні порошки СНАК.ОЕ, що 
використовуються на будь-яких сухих, гладких, неклейких поверхнях, 
також -  після лазерної флюоресценції, перед обробкою нінгідрином і після 
обробки ціанакрилата; для виявлення слідів підошв взуття -  портативне 
вузькоспрямоване джерело експертного світла ВДС-2, а для їх вилучення -  
сучасні гель-ліфтери; для вилучення мікрооб’єктів -  вакуумні пилососи, 
сучасні липкі плівки, електромагнітні пензлі, мікропіпетки; для вилучення 
слідів зламу -  двокомпонентний силіконовий компаунд; для фіксації 
багатооб'єктного місця події (яким є місце вчинення розбоїв із 
проникненням у житло), шляхом фотографування -  метод сферичної 
панорами з подальшим використанням спеціального програмного 
забезпечення (наприклад, РТОиі), що дозволяє здійснювати інтерактивний 
перегляд тощо (стор. 96-119).
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Зазначається, що допит потерпілих від розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло, необхідно проводити у максимально короткий 
строк після події злочину, що сприяє отриманню точних і повних показань.

Автор наголошує, що часто в ході проведення допиту слідчі 
допускають ряд помилок, серед яких: нехтування в цілому або
неправильне застосування тактичних прийомів та рекомендацій 
проведення допиту (найчастіше, це застосування обману, психічного тиску 
тощо); несвоєчасність допиту; проведення допитів оперативними 
працівниками без доручення слідчого на його проведення, допит іншими 
співробітниками правоохоронних органів. В ході проведення допитів 
формулювання запитань і відповідей часто спотворюється внаслідок 
схематичного, типового способу викладення його результатів, що 
призводить до втрати криміналістично значущої інформації, крім того, в 
протоколі не фіксується психологічний та фізичний стан особи, яку 
допитують. Паперове фіксування допиту не відображає інтонації голосу, 
сенсових акцентів розповіді особи.

Пропонується застосовувати відеофіксацію допиту як більш повне й 
об’єктивне відображення ходу і результатів допиту. Отриманий 
відеоматеріал може бути використаний для проведення судово- 
психологічної експертизи визначення достовірності показань за 
результатами відеозапису допиту (стор. 119-133).

Автором обґрунтовується доцільність проведення окремих 
негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 
інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль місця (появи злочинців, 
ймовірного переховування або збуту викраденого майна та ін.) 
розпочинати проводити до постановлення ухвали слідчим суддею, 
оскільки ці дії мають невідкладний характер (стор. 133-140).

Розділ 3 «Організаційно-тактичні засади використання 
спеціальних знань на початковому етапі розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у  житло» присвячений дослідженню змісту та 
особливостей організаційно-тактичних засад використання спеціальних 
знань на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 
проникненням у житло.

На думку автора, спеціальні знання -  це відомості, які не мають 
масового поширення, здобуваються в результаті цілеспрямованої 
професійної підготовки, досвіду практичної роботи в певній галузі й 
являють собою систему знань про певні об’єкти, явища і закономірності, 
що досліджуються (використовуються) відповідною галуззю науки, 
техніки чи ремесла.

Запропоновано виокремлювати два види спеціальних знань, що 
використовуються при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням і 
житло: спеціальні криміналістичні знання та спеціальні не криміналістичні 
знання (стор. 148-149).
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Робиться висновок, що, так звані, «нетрадиційні» спеціальні 
знання, тобто знання у сферах, що наразі не є науково обґрунтованими, 
наприклад, в основі яких лежать екстрасенсорні здібності фахівця інколи 
використовуються не лише потерпілими, але й слідчими. Разом з тим, 
практичне застосування таких знань, що не набули достовірного наукового 
пояснення та обґрунтування, не може вважатися таким, що відповідає 
критеріям науковості, безпечності та етичності (стор. 154-156).

Автором зроблено висновок, що залучення спеціалістів до 
провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі 
розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, відбувалося 
майже у 100% випадків. Особлива необхідність виникає у залученні до 
первинного огляду місця події інспекторів-криміналістів та працівників 
Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної лабораторії.

Обґрунтовується позиція автора про те, що швидке та ефективне 
розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, забезпечується 
можливістю здійснювати оперативні перевірки слідової інформації, що 
вилучається під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, за 
відповідними криміналістичними обліками.

Автор наголошує на тому, що чинний порядок направлення 
виявлених на місці події об’єктів для перевірки за криміналістичними 
обліками, що функціонують на базі науково-дослідних експертно- 
криміналістичних центрів МВС України, тільки після проведення їх 
експертних досліджень, з урахуванням навантаження працівників 
експертних установ, унеможливлює розкриття злочинів, у тому числі, 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло, за «гарячими» слідами, і 
обґрунтовує доцільність перевірки слідової інформації за 
криміналістичними обліками також і Національною поліцією України, 
шляхом створення та функціонування окремого підрозділу, що б 
здійснював цю діяльність.

Заслуговує окремої уваги пропозиція автора щодо необхідності 
створення єдиної Національної бази даних ДНК, надавши технічні засоби 
(експрес-діагностичний комплекс), розроблений алгоритм відбору ДНК- 
зразків для експрес-аналізу та поміщення до бази та доступ до перевірки 
виявлених слідів (об’єктів) за цією базою, у тому числі й працівникам 
Національної поліції України (стор. 156-163).

Цікавою та обґрунтованою є позиція автора щодо застосування 
комп’ютерного поліграфа не в рамках судово-психологічної експертизи, а 
шляхом залучення спеціаліста-поліграфолога під час проведення допиту 
слідчим (стор. 174-177).

Повнота викладення основних результатів дисертації в 
опублікованих наукових працях. Основні положення і висновки 
дослідження відображено у 11 наукових публікаціях, з них: 5 - у  фахових 
виданнях України, включених до наукометричних баз, 6 - у  збірниках тез
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доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково- 
практичних конференціях.

Практична значимість результатів дисертаційного дослідження
полягає в тому, що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть 
бути використані:

нормотворчій діяльності -  для удосконалення норм чинного КПК 
України, інших правових актів, що регламентують діяльність 
правоохоронних органів (акт впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України № 177-К 
від 06 грудня 2018 р.);

практичній діяльності -  пропозиції й рекомендації, викладені у 
дисертації, впроваджені в практичну діяльність і використовуються при 
проведенні навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі 
службової підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації 
працівників органів досудового розслідування (акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність слідчих 
підрозділів Головного слідчого управління Національної поліції України 
від 25 травня 2018 р.);

навчальному та науковому процесі -  при викладанні навчальних 
дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес України»,
«Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Криміналістичне 
забезпечення доказування в кримінальному провадженні», «Актуальні 
проблеми розслідування злочинів проти власності», підготовці
підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів, а 
також як підґрунтя для подальшої розробки наукових положень та 
удосконалення методики розслідування злочинів цього виду (акти 
впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 
науково-дослідний процес юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка від 12 березня 2018 р.; 
Національної академії внурішніх справ від 10 грудня 2018 р.)

Водночас, не зупиняючись більш детально на загальній 
позитивній оцінці роботи в цілому, дисертація містить окремі 
дискусійні питання, які потребують додаткової аргументації чи 
роз’яснення здобувачем під час прилюдного захисту, зокрема:

1. На стор. 25-26 дисертації здобувачка зазначає, що 
структурними елементами криміналістичної характеристики розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло є спосіб, обстановка та механізм 
вчинення злочину; ознаки окремого виду (або групи) злочину, окремі їх 
закономірності; типова слідова картина окремого виду (або групи) 
злочину; характерні суб’єкти окремого виду (або групи) злочину.

На думку офіційного опонента, така позиція є неточною, оскільки 
автор залишив поза увагою такий важливий елемент криміналістичної 
характеристики злочинів, як предмет злочинного посягання, оскільки при 
вчиненні корисливо-насильницьких злочинів, зокрема розбоїв, вчинених із
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проникненням у житло, предметом злочинного посягання є майно, яке 
має вартість, ціну і перебуває у чужій для винної особи власності.

2 .3 урахуванням глибокого аналізу матеріалів дисертації та 
автореферату офіційному опоненту не видалось можливим ознайомитися з 
теоретичними положеннями, присвяченими профілактиці вчинення розбоїв 
із проникненням у житло, зокрема положеннями оперативно-розшукової 
діяльності, на яку покладено функцію запобігання злочинам, їх 
попередженню і припиненню, та сприяння оперативно-розшуковими 
засобами реалізації мети й завдань кримінального судочинства, а її 
завданнями -  пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 
окремих осіб (груп осіб), відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України, встановлення й розшук таких осіб (груп 
осіб) для досягнення мети й завдань кримінального судочинства.

3. На стор. 102-113 дисертації та на стор. 9 автореферату автор 
зазначає про низький рівень техніко-криміналістичного забезпечення 
відповідних підрозділів Національної поліції. «На підставі вивчення 
зарубіжного досвіду (країн ЄС), науково-навчальних та інших джерел, 
запропоновано використовувати сучасні технічні засоби, необхідні для 
якісного проведення огляду місця події.

На думку офіційного опонента, автору необхідно було 
проаналізувати міжнародний досвід розслідування розбоїв не лише через 
призму техніко-криміналістичного забезпечення, а й врахувати інші 
проблемні питання, що виникають в ході розслідування розбоїв, зокрема 
організації і тактики їх розслідування, взаємодії слідчого з іншими 
учасниками розслідування тощо.

4. У розділі 3 дисертації автор зазначає про необхідність 
опрацювати питання щодо організації централізованої перевірки 
фахівцями поліції слідів пальців рук, вилучених під час оглядів місць 
подій, на першому етапі з використанням потужностей ДАКТО-2000 
Департаменту інформатизації МВС України та пропонує створити єдину 
Національну базу даних ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до 
перевірки слідів (об’єктів) за криміналістичними обліками, шляхом 
підготовки проектів нормативних актів з питань здійснення Національною 
поліцією функції з наповнення баз (банків) даних.

На думку офіційного опонента, окрім обліків дактилоскопічного, 
балістичного та обліку ДНК, не меншої уваги заслуговують трасологічні 
обліки. Як правило, при вчиненні розбоїв із проникненням у житло 
залишаються сліди підошв взуття, сліди транспортних засобів, сліди 
структури матеріалів (сліди рукавичок, одягу та окремих його елементів 
тощо), сліди знарядь зламу та інші сліди, які є об’єктами трасологічних 
досліджень, та потребують подальшого поміщення їх до трасологічногс 
обліку.

5. На с. 132 дисертації дисертант зазначає: «Застосування 
відеофіксації під час проведення допитів в ході розслідування розбоїв, 
вчинених із проникненням у житло дає можливість слідчому зафіксувати
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обстановку, де відбувався допит, встановити в якому психологічному 
стані знаходився допитуваний, особливості його поведінки, реакції на 
запитання слідчого, відповіді, міміку, жести тощо».

На думку офіційного опонента така позиція дисертанта щодо 
необхідності використання відеофіксації ходу і результатів проведення 
допиту потребує додаткового обґрунтування під час прилюдного захисту 
дисертації.

Зазначені офіційним опонентом позиції носять, головним чином, 
дискусійний характер, відображають власну наукову позицію й можуть 
слугувати підставою для наукової полеміки під час прилюдного захисту 
дисертації. При цьому, зазначені офіційним опонентом позиції не 
впливають на високу позитивну оцінку дисертації.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.
Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є 
самостійною, завершеною роботою, написана науковим стилем. Основні 
положення дисертації ідентично викладені в авторефераті. Висновки і 
пропозиції, сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій 
ідентичний виклад у публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском 
дисертанта у розвиток науки криміналістики та кримінального процесу.

Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 
встановленим МОН України вимогам. Наукові положення, висновки та 
рекомендації викладені стисло, чітко, що забезпечує легкість і доступність 
їх сприйняття.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 
дисертація Шульги Юлії Олександрівни «Початковий етап розслідування 
розбоїв, вчинених із проникненням у житло» є самостійно підготовленою 
завершеною науковою працею, в якій отримано нові обґрунтовані, 
достовірні результати. Дана робота відповідає вимогам до кандидатських 
дисертацій, передбаченим п. п. 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 року №567 (із відповідними змінами), а її автор заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес, криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність за результатами прилюдного 
захисту.

Офіційний опонент:
Професор кафедри оперативно- 
розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник

ВХІД. №.
Від “ - У /

77//.ж: -2<№
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсале» 
імені Тараса Шевченка

М.Л. Грібов

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

