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Особливої уваги заслуговує проблема методики розслідування 

економічних злочинів, яка повинна містити організаційні й тактичні 

рекомендації щодо розслідування. З прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу України у 2012 р. суттєво змінився порядок 

проведення гласних слідчих (розшукових) дій, з’явились негласні слідчі 

розшукові (дії), що значно підвищило вплив на зміст окремих криміналістичних 

методик.  

Через відсутність скоординованої державної політики у сфері боротьби 

зі злочинністю, застарілість існуючих криміналістичних методик, які не 

адаптовані до правових і соціально-економічних умов сьогодення, суттєво 

оновленого кримінального процесуального законодавства та організаційних 

змін у системі органів кримінальної юстиції рівень злочинності у сфері 

економіки продовжує зростати, що негативно впливає на розвиток національної 

економіки, й будівельної індустрії зокрема. 

Проблематикою злочинності в економічній сфері, у сфері будівництва 

зокрема, стали предметом дослідження вітчизняних вчених в галузі 

кримінального процесуального права, криміналістики, кримінології. Питанням  

розслідування злочинів у сфері економіки, у тому числі й злочинів у сфері 

будівництва, були присвячені роботи вітчизняних науковців, низка з яких мали 

класичний характер і які не втратили своєї актуальності й до цього часу. 

Вагомий внесок у розвиток теорії кримінального процесуального права 

й криміналістики щодо розслідування злочинів у сфері економіки зробили такі 

вітчизняні науковці: М. С. Чугунова «Розслідування та попередження 

розкрадань матеріалів у будівельних організаціях» (1966), Чан Нам Чионга 

«Розслідування розкрадань матеріалів на будівництві промислових об’єктів» 

(1988), М. Ю. Флоровського «Розслідування розкрадань грошових коштів у 

будівельних організаціях» (1989), О. І. Натури «Початковий етап розслідування 

розкрадань у будівництві, пов’язаних з приписками та іншими викривленнями 

звітності про виконання планів» (1990), монографії А. Ф. Волобуєва «Проблеми 
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методики розслідування розкрадань майна у сфері підприємництва» (2000), О. 

В. Курмана «Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами» 

(2002), Х. М. Михайлової «Основи виявлення та розслідування шахрайства, 

учиненого групою осіб у сфері інвестування будівництва» (2009 р.), С. В. 

Чернявського «Теоретичні та практичні основи методики розслідування 

фінансового шахрайства» (2010 р.), І. М. Попової «Розслідування шахрайств, 

пов’язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла» (2011 р.). 

В умовах чинності КПК України питанням розслідування злочинів у 

сфері економіки, у тому числі й будівництва, присвятили свої дослідження  Є. 

В. Бєлова «Шахрайство з нерухомістю у житловій сфері (способи вчинення і 

проблеми кваліфікації)» (2012), Коломієць О. О. «Протидія підрозділами 

ДСБЕЗ МВС України розкраданню коштів, що вчинюється на об’єктах 

бюджетної сфери» (2013), Н. Ю. Макарової «Методика розслідування 

шахрайства, вчиненого у сфері малоповерхового будівництва» (2014), В. М. 

Захарчук «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за 

кримінальним правом України» (2015), О. І. Ромців «Особливості подолання 

протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності» (2016), 

Чернишов Г. М. Фінансове шахрайство в інвестиційно-будівельній сфері: 

кримінологічне дослідження спеціальність (2016).  

Не зважаючи на значну кількість наукових розробок щодо розслідування 

злочинів у сфері економіки слід зазначити, що комплексного дослідження з 

проблем розслідування злочинів у сфері будівництва у вітчизняній науці не 

проводилось, розкривалось фрагментарно, недостатньо повно або не отримало 

однозначного вирішення. 

Про актуальність теми дисертації Андрія Петровича Запотоцького 

свідчить також її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження узгоджується 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. № 
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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), Основним напрямам наукових досліджень Національної 

академії внутрішніх справ  на 2018–2020 рр. (рішення Вченої ради від 26 грудня 

2017 р., протокол № 28/1). Тему дисертації затверджено Вченою радою НАВС 

23 грудня 2014 р. (протокол № 23). 

З цих міркувань є підстави для твердження, що обрана дисертантом тема 

для дослідження докторського рівня має комплексний і пріоритетний характер, 

важливе теоретичне та прикладне значення, а отже, й безперечно високий 

рівень актуальності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими 

та переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних 

та зарубіжних наукових джерел, законодавство й інші правові акти, перелік 

яких складає 500 найменувань.  

Репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження, який становлять 

систематизовані дані державної та відомчої статистичної звітності за 2013–2017 

рр.; узагальнені матеріали вивчення 450 кримінальних справ (проваджень) про 

злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, проти 

безпеки виробництва, а також 718 вироків, винесених судами України щодо 

злочинів у сфері будівництва в зазначений період; зведені дані опитувань 480 

слідчих та співробітників оперативних підрозділів Національної поліції з 

більшості регіонів України, а також інтерв’ювання 190 працівників служб 

безпеки організацій будівельного комплексу; офіційні звіти, інформаційні 
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листи та аналітичні довідки Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, МВС України, 

Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, Державної 

судової адміністрації України, Державної фіскальної служби України, Служби 

безпеки України, Міністерства фінансів України, Державної аудиторської 

служби України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, 

Державної служби фінансового моніторингу України. Під час підготовки 

дисертації використано й власний багаторічний практичний досвід роботи, у 

тому числі на керівних посадах в оперативних та слідчих підрозділах МВС і 

Національної поліції України, а також результати безпосереднього 

ознайомлення з діяльністю правоохоронних органів в Угорщині, Туреччині, 

ФРН, Норвегії та Польщі. 

Репрезентативність цього емпіричного матеріалу вплинула на 

обґрунтованість і достовірність наукових положень, рекомендацій та висновків 

проведеного Андрієм Петровичем Запотоцьким дослідження. 

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 

правовідносини, що виникають у сфері діяльності органів досудового 

розслідування та суду під час виявлення та розслідування злочинів у сфері 

будівництва, а також розгляду кримінальних справ цієї категорії. Предметом 

дослідження є теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері 

будівництва. 

Вказані об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання 

теоретичних основ та практики розслідування злочинів у сфері будівництва. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових 

джерел, процесуальних норм, а також матеріалів практики, дало можливість 

автору сформулювати власні наукові положення висновки та рекомендації. 
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До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, потрібно віднести такі: 

– на основі застосування міждисциплінарного підходу (аналізу 

теоретичних положень криміналістики, кримінального процесу, блоку 

економіко-правових дисциплін), а також узагальнення напрацювань зарубіжних 

вчених визначено криміналістичну категорію «злочини у сфері будівництва», 

що становлять однорідну групу суспільно небезпечних діянь проти власності, у 

сфері господарської діяльності, у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, проти безпеки 

виробництва; в основу їх систематизації покладено комплекс спільних ознак 

особи правопорушника, обстановки і предмету злочинів, слідоутворення та 

специфічних засобів збирання і використання доказів; 

– розкрито зміст та зв’язки елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва (способу підготовки, учинення та 

приховування злочинів; обстановки вчинення злочину; предмета злочинного 

посягання; відомостей про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та 

потерпілих; слідової картини), важливе місце в якій посідають взаємозв’язки 

слідової картини та способу вчинення злочинів, оскільки характер і локалізація 

слідів безпосередньо визначаються діями винуватих осіб, які в певній 

обстановці (з урахуванням специфіки функціонування будівельної організації, 

умов зберігання матеріальних цінностей, охорони об’єктів та контролю) 

обирають конкретний предмет (предмети) злочинного посягання (будівельні 

матеріали, обладнання та кошти), залишаючи криміналістично значимі 

відображення в речах і документах, дослідження яких має найбільше значення 

для встановлення ознак події злочину та причетних до нього осіб; 

– доведено криміналістичне значення виокремлення у структурі 

обстановки вчинення злочинів у сфері будівництва специфіки функціонування 

будівельної організації (характеристика стадій і технологічних циклів, стану 

контролю за придбанням, зберіганням  і використанням майна, фінансової 
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дисципліни, повноважень і відповідальності конкретних осіб, їх доступу до 

матеріалів, обладнання чи коштів), яка визначає зміст, характер, способи та 

порядок оформлення будівельних робіт, з урахуванням яких правопорушники 

обирають конкретний спосіб учинення злочину; 

– науково аргументовано доцільність запровадження у практику 

розслідування злочинів у сфері будівництва зарубіжного досвіду правової 

регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних дій і 

допоміжних організаційних заходів, які стосуються: створення та 

функціонування міжнародних слідчих груп; порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням інвесторам 

унаслідок шахрайств, пов’язаних із залученням коштів на будівництво; 

запобігання вчиненню крадіжок будівельних матеріалів (обладнання), а також 

виявлення викраденого майна; використання аналітичних інструментів для 

моніторингу відомостей у державних реєстрах та інформаційних системах; 

удосконалення прийомів документального аналізу фінансово-господарської 

діяльності будівельних організацій різних форм власності; проведення 

тактичних операцій з установлення ознак штучного завищення обсягів і 

вартості будівельних робіт; цільової фахової спеціалізації слідчих (детективів); 

– визначено структуру комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, що включає загальні положення 

(основи) розслідування корисливих посягань на власність, службових 

зловживань і порушень правил безпеки виробництва, та окремі (групові, видові 

і внутрівидові) методики розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань), 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво, 

порушень правил безпеки при проведенні будівельних робіт, а також 

споріднених і супутніх злочинів, передбачених ст. 1971, 205, 206, 209, 361, 364, 

3641, 366, 367 КК України; 

– обґрунтовано напрями подальшої диференціації криміналістичних 

методик розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням критеріїв 
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розподілу злочинів залежно від родового об’єкта, способів і технологій 

злочинної діяльності, етапів будівництва, характеристик суб’єкта злочину, 

способу приховування правопорушень; 

– запропоновано порядок (програму) збирання стороною 

обвинувачення доказів учинення розкрадань у сфері будівництва шляхом 

проведення комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих 

(розшукових), інших процесуальних дій та організаційних (контрольних) 

заходів, у тому числі вилучення (шляхом тимчасового доступу або обшуку) й 

огляду проектно-кошторисної та іншої документації; застосування методів 

контролю (інвентаризації, контрольних обмірів, економіко-криміналістичного 

та документального аналізу); проведення ревізії (аудиту, службових та інших 

перевірок) будівельної організації; допиту свідків, потерпілих і підозрюваних; 

призначення та проведення окремих видів експертиз; 

– з’ясовано специфіку призначення судово-економічних і будівельно-

технічних експертиз, зокрема на основі результатів проведених документальної 

ревізії та інших перевірок, що дає змогу юридично грамотно сформулювати 

запитання експертові, визначитися з призначенням інших видів експертиз або 

надати рекомендації щодо висунення версій й проведення слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на виявлення, вилучення та дослідження 

предметів і документів з ознаками речових доказів; 

удосконалено: 

– доктринальні підходи щодо криміналістичної класифікації злочинів 

проти власності, службових зловживань та порушень правил безпеки під час 

будівництва, що є основою для подальшої диференціації та систематизації 

методик їх розслідування; 

– наукову систематизацію найбільш поширених способів учинення 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва, характерних для них 

ознак матеріального та інтелектуального підроблень документів будівельних та 
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інших пов’язаних з ними організацій, а також категорій причетних до злочину 

службових і матеріально-відповідальних осіб;  

– типологію правопорушників, які причетні до вчинення злочинів у 

сфері будівництва, за певними критеріями, зокрема характером виконуваних 

ними професійних функцій на об’єкті будівництва, кримінально-правовими 

ознаками, кількісно-якісним складом;   

– наукові пропозиції стосовно диференціації завдань початко¬вого 

етапу розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням розподілу 

типових слідчих ситуацій на сприятливі, несприятливі та нейтральні відповідно 

до обсягу та змісту наявної у слідчого інформації про подію злочину та 

причетних до його вчинення осіб; 

– теоретичне обґрунтування необхідності удосконалення нормативної 

моделі збирання доказів розкрадань у сфері будівництва шляхом упровадження 

сучасних форм і методів роботи з документальними джерелами інформації та 

фактичними даними, до яких належать інвентаризація, контрольний обмір, 

економічний і документальний аналіз, ревізія (аудит), а також пов’язані з ними 

слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії;  

– наукові підходи до вирішення проблеми оптимізації діяльності 

органів досудового розслідування в разі виявлення як ознак заволодіння 

майном або коштами інвесторів службовими особами компаній-забудовників 

(управителів), так і порушень правил безпеки під час будівництва, що 

спричинило (могло спричинити) загибель людей або інші тяжкі наслідки; 

дістало подальший розвиток: 

– періодизація розвитку криміналістичних знань щодо розслідування 

окремих видів (груп) економічних (господарських) злочинів, які вчиняються у 

сфері будівництва, на основі якої виявлено тенденції та обґрунтовано напрями 

диференціації й інтеграції окремих методик;  

– теоретичні положення щодо формування окремих (групових, 

видових і внутрішньовидових) методик розслідування привласнення, розтрати 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 
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(розкрадань); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво; порушень правил безпеки під час будівництва з  виокремленням 

актуальних для практики проблем, які потребують подальшого наукового 

опрацювання; 

– наукові підходи щодо вирішення проблеми подолання протидії 

розслідуванню з боку підозрюваного в ситуаціях, коли він не має наміру 

сприяти стороні обвинувачення в отриманні повної та достовірної інформації, 

не визнає своєї участі у вчиненні кримінального правопорушення, наполягає, 

що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій, перекладає вину на 

співучасників, відмовляється від давання показань або дає очевидно неправдиві 

(суперечливі) показання; 

– криміналістичні положення, що визначають ситуаційний підхід до 

етапів розслідування злочинів у сфері будівництва залежно від сприятливих і 

несприятливих чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру; 

– характеристика способів учинення привласнення, розтрати майна 

(будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем у сфері будівництва, серед яких 

виокремлено найбільш поширені технології протиправної діяльності; 

– наукові пропозиції з удосконалення нормативного регулювання 

тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську 

таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) і таємницю нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 

ст. 162 КПК України); 

– доктринальне обґрунтування необхідності кримінально-

процесуального врегулювання підстав призначення, порядку і термінів 

проведення позапланових ревізій, у тому числі додаткової і повторної 

перевірки, з унесенням відповідних змін та доповнень до КПК України, Закону 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні». 
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Більшість положень дисертації характеризуються елементами 

оригінальності та в цілому є вагомим внеском до науки кримінального 

процесуального права, криміналістики та судової експертології. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані автором висновки, рекомендації і пропозиції є вагомим внеском 

як у криміналістичну науку, так і в практику досудового розслідування зокрема, 

оскільки сприяють оптимізації діяльності органів досудового слідства, 

становлять підґрунтя для формування оновлених засад правозастосовної й 

судової практики. Викладені в дисертації висновки і пропозиції впроваджено та 

можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – під час опрацювання проектів змін та 

доповнень до ряду положень кримінального процесуального законодавства, 

законів України (лист Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 5 грудня 2018 р. № 

04–18/12–2143); 

– діяльності органів досудового розслідування – для розроблення та 

вдосконалення відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, підготовки 

методичних рекомендацій з питань організації виявлення, документування та 

розслідування злочинів у сфері будівництва (акти Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 8 жовтня 2018 р., Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби 

України від 15 листопада 2018 р., Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України від 10 вересня 2018 р., Департаменту оперативно-

технічних заходів Національної поліції України від 13 листопада 2018 р.); 

– освітньому процесі – під час підготовки освітніх програм, 

навчальних і практичних посібників, підручників, курсів лекцій, методичних 

рекомендацій, тестових завдань і дидактичних матеріалів з криміналістики, 

теорії оперативно-розшукової діяльності та фінансових розслідувань, а також 

при проведенні різних видів занять за блоками відповідних дисциплін і 

спецкурсів в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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слідчих і співробітників оперативних підрозділів Національної поліції України, 

прокурорів, а також фахівців органів державного архітектурно-будівельного 

нагляду та аудиторського контролю (акти Національної академії внутрішніх 

справ від 10 жовтня 2018 р., Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 25 жовтня 2018 р., Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України від 16 жовтня 2018 р., Державної аудиторської служби 

України від 02 листопада 2018 р.); 

– науково-дослідній діяльності – для підготовки монографій, методик 

правоохоронної діяльності, аналітичних оглядів, а також як методологічне 

підґрунтя для опрацювання проектів змін і доповнень до законодавства, 

відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів, удосконалення методик 

експертних досліджень (акти Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України від 20 вересня 2018 р., Київського НДІ 

судових експертиз Міністерства юстиції України від 26 вересня 2018 р., 

Національної академії внутрішніх справ від 19 жовтня 2018 р., Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 25 жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації висновки 

й положення, що становлять її новизну, розроблені автором особисто. При 

обґрунтуванні окремих найважливіших положень дослідження використано 

фундаментальні і прикладні праці інших учених з відповідним посиланням. 

Наукові результати, отримані в кандидатській дисертації, повторно на захист 

докторської дисертації не виносяться.  

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертації опубліковано в 59 наукових працях, серед яких одна одноособова 

монографія, 17 статей – у наукових фахових виданнях України, шість статей – у 

наукових періодичних виданнях інших держав, 21 стаття – у збірниках тез 

доповідей, оприлюднених на міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських 

науково-практичних і науково-теоретичних конференціях, круглих столах і 

семінарі, а також 14 праць, які додатково відображають наукові результати 

дослідження. 
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Оцінка змісту дисертації та автореферату. Автором повно та всебічно 

розкрито предмет дослідження. Структура дисертації логічно витікає з 

поставлених задач, об’єкта та предмета дослідження й охоплює як теоретичний, 

так і практичний аспект досліджуваної проблематики.  

Робота складається з анотації, переліку умовних позначень, вступу, 

чотирьох розділів, що включають у себе 12 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (500 найменувань на 53 сторінках) і восьми додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 510 сторінок, із них основний текст 

дисертації – 380 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих 

результатів, охарактеризовано його методологію та емпіричну базу; розкрито 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, їх апробацію. 

Перший розділ «Теоретичні засади розслідування злочинів у сфері 

будівництва» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукових досліджень проблем криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва» автором проведено 

глибокий аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених різних 

періодів, предметом дослідження яких було розслідування окремих видів 

економічних (господарських) та інших споріднених злочинів, які вчиняються у 

будівельному комплексі (стор. 40-53 дисертації). 

На основі проведеного аналізу наукових праць автором визнано 

пріоритетним розроблення криміналістичних методик за напрямами 

розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва 

(підтвердили 88,3 % опитаних); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

інвесторів на будівництво (60,6 %); порушень правил безпеки під час 

будівництва (53,9 %) (стор. 193, 475-476 дисертації). 
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У підрозділі 1.2 «Криміналістична класифікація злочинів у сфері 

будівництва» на основі аналізу наукових праць вітчизняних вчених та аналізу 

слідчої практики автором здійснено їх систематизацію за різними критеріями, 

що має гносеологічне та прикладне значення. 

Доведено, що при всій багатоплановості кримінально-правового змісту і 

кваліфікації злочинів у сфері будівництва вони становлять однорідну групу 

суспільно небезпечних діянь, об’єднаних на основі ряду спільних ознак: по-

перше, злочини вчиняють суб’єкти, які є учасниками правовідносин в одній 

галузі економіки – будівництві (охоплює організаційні, вишукувальні, проектні, 

будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі створенням, 

зміною або знесенням об’єктів, а також взаємодію учасників будівництва з 

компетентними органами з приводу організації та здійснення таких робіт); по-

друге, злочини, у тому числі корупційного характеру, вчиняють особи зв’язку зі 

здійсненням ними професійної діяльності шляхом порушення норм і правил 

будівництва, а також представники державних інституцій під час реалізації 

дозвільних, тендерних, контрольно-наглядових та інших закріплених 

регулятивним законодавством процедур; по-третє, предметами (знаряддями) 

злочинів є матеріали, обладнання, будівельна техніка та інше специфічне 

майно, що використовується в ході будівельних робіт; по-четверте, сліди 

злочинної діяльності у сфері будівництва відображаються (фіксуються) як у 

будівельній продукції, так і у відповідних господарських і фінансових 

документах; по-п’яте, збиранню доказів учинення злочинів у сфері будівництва 

сприяє використання органами досудового розслідування спеціальних 

будівельно-технічних знань, що обумовлює важливість фахової спеціалізації 

слідчих (стор. 85-86 дисертації). 

Автором визначено, що у контексті формування криміналістичних 

методик розслідування важливе методологічне значення має розподіл злочинів 

у сфері будівництва залежно від родового об’єкта кримінально-правової 

охорони (проти власності; у сфері господарської діяльності; у сфері службової 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; проти 
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авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян; проти безпеки виробництва); способів (технологій) 

учинення суспільно небезпечних діянь (крадіжка, привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 

шахрайство, порушення правил безпеки під час виконання будівельних робіт); 

етапів будівництва (підготовка до будівельних робіт, у тому числі дозвільні і 

тендерні процедури, та їх початок; активна фаза будівництва; завершення 

будівництва і здача об’єкта в експлуатацію, з часто притаманним корупційним 

залученням працівників державних контролюючих органів, комунальних та 

інших служб); суб’єкта злочину (загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт) (стор. 

86-87. 

У підрозділі 1.3 «Зарубіжний досвід досудового розслідування злочинів у 

сфері будівництва» на основі проведеного аналізу законодавчої регламентації 

та особливостей організації розслідування злочинів у західноєвропейських 

країнах, державах пострадянського простору та США дисертантом 

аргументовано, що для вітчизняної практики інтерес становить досвід Румунії, 

Болгарії, США, Великої Британії, Німеччини, Словенії, Хорватії та Естонії 

(стор. 82). 

Заслуговує на увагу думка автора про те, що для розслідування злочинів у 

сфері будівництва необхідні й спеціалісти з економічною, технічною та іншою 

освітою, що передбачає підбір кадрів з числа випускників таких закладів з 

подальшою їх спеціалізацією (протягом одного – двох років) та набуттям 

юридичних знань і навиків провадження досудового розслідування. 

Враховуючи, що в КПК ряду європейських держав проведення комплексу 

специфічних слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, офіційно 

покладається на слідчого, він повинен мати цільову фахову спеціалізацію 

(знання специфіки фінансово-господарських операцій, які здійснюються на 

будівництві, бухгалтерського обліку, державних закупівель, податків та інших 

складових будівництва), що включає підготовку, перепідготовку і підвищення 
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кваліфікації (75,0 % опитаних наголошують на запровадженні відповідної 

спеціалізації у межах курсу криміналістики) (стор. 79-80, 88 дисертації).  

Другий розділ «Криміналістична характеристика злочинів у сфері 

будівництва» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Значення криміналістичної характеристики для 

формування методики розслідування злочинів у сфері будівництва» 

дисертантом аргументовано, що криміналістична характеристика як наукова 

категорія є теоретичним підґрунтям, на якому розробляється методика 

розслідування злочинів й визначає зміст криміналістичної характеристики як 

комплекс відомостей про злочинну діяльність, що має пізнавальне (побудова 

описової моделі злочинної діяльності) та аналітичне (встановлення 

кореляційних зв’язків між елементами, що мають закономірний характер) 

значення (стор. 91-94 дисертації).  

До головних елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

будівництва автор відносить: спосіб підготовки, учинення та приховування 

злочинів; обстановка вчинення злочину; предмет злочинного посягання; 

відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та потерпілих; слідова 

картина злочину (стор. 98 дисертації). 

У підрозділі 2.2 «Загальна характеристика способів учинення злочинів у 

сфері будівництва» автором доведено, що спосіб учинення злочину є найбільш 

інформативним елементом криміналістичної характеристики привласнення, 

розтрати майна (будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння 

ними шляхом зловживання службовим становищем; шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів інвесторів на будівництво; крадіжок будівельних матеріалів, 

інструменту, техніки, особистих речей робітників. Окремо розглянуто 

юридичний склад порушення (недотримання) вимог законодавчих норм й 

інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також правил безпеки 

під час виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою, у тому числі 

вчинених з необережності (стор. 102-121 дисертації). 
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Результати аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо фактів 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем дали підстави для висновку, що основними та найбільш 

поширеними, залежно від джерела розкрадань, є такі способи вчинення 

досліджуваної категорії кримінальних правопорушень: укладення фіктивних 

договорів підряду (субпідряду) з подальшим підробленням офіційних 

документів з метою незаконного заволодіння коштами, виділеними на 

будівництво (48,3 %); складання фіктивних актів приймання виконаних 

будівельних робіт (форми КБ-2в) з метою незаконного перерахування 

грошових коштів (40,1 %); використання підроблених довідок (форма КБ-3) про 

завищену вартість виконаних будівельних робіт, порівняно з фактичними 

витратами (38,5 %); привласнення службовою особою коштів, виділених в 

авансовому порядку на будівництво, які перебували в її віданні (24,8 %); 

умисне внесення завідомо неправдивих відомостей до матеріальних звітів з 

метою привласнення коштів (19,0 %); розтрата коштів, виділених на 

проведення конкретного обсягу робіт, на потреби, не пов’язані з виконанням 

взятих зобов’язань з будівництва, обумовлених договором (14,5 %); 

підроблення документів (дефектний акт, кошторис), на підставі яких 

обґрунтовується проведення будівельних робіт певної кошторисної вартості, а 

також, які відображають грошовий вираз етапів будівництва (12,5 %); 

завищення обсягів виконаних робіт та застосування неправильних нормативів 

на роботи шляхом фальсифікації звіту про витрачання будівельних матеріалів у 

співвідношенні з будівельними нормами (12,2 %); підроблення службовою 

особою відомостей на видачу заробітної плати за договором підряду на 

виконання будівельних (ремонтних) робіт (9,5 %); укладення договору про 

пайову участь у будівництві з подальшим привласненням коштів, ввірених за 

умовами такого договору (8,0 %). Зазначені схеми, як правило, поєднуються з 

різними видами службових підроблень проектно-кошторисної та фінансово-

господарської документації (договорів підряду на виконання будівельних робіт, 

актів приймання виконаних робіт, відомостей щодо виплати заробітної плати, 
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довідок вартості будівельних матеріалів тощо) та корупційними діяннями 

службових осіб будівельних організацій і уповноважених державних органів. 

Поширеною схемою реалізації необлікованих товарно-матеріальних цінностей 

є їх недопоставка на об’єкт, на який їх було виписано (придбано). Зазначене 

супроводжується підробленням супровідних документів (товарно-транспортних 

накладних) про одержання матеріалів відповідальною особою, а наприкінці 

звітного періоду – унесенням завідомо неправдивих відомостей про 

використання матеріалів під час проведення будівельних робіт (стор. 158-160 

дисертації). 

У підрозділі 2.3 «Структурний аналіз інших елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва» дисертантом виокремлено 

значимі для методики розслідування ознаки обстановки вчинення злочину 

(стор. 122-133 дисертації), предмета злочинного посягання (стор. 133-137 

дисертації), осіб (стор. 137-144 дисертації), які вчиняють злочини, та слідової 

картини (стор. 144-157 дисертації), що важливо для організації і тактики 

виявлення та розслідування зазначеної категорії кримінальних правопорушень. 

Автором доведено, що специфіка будівельної діяльності визначає зміст, 

характер, способи ведення й оформлення будівельних робіт, що впливає на 

спосіб вчинення злочину та слідову картину. Характер часових та просторових 

параметрів обстановки визначається типом об’єкта будівництва (житловий, 

промисловий, сільськогосподарський), конкретним місцем учинення злочину 

(будівельний майданчик, склад, адміністративні приміщення), а також 

порядком фінансування робіт або використання певних будівельних матеріалів, 

техніки, обладнання. Тож у разі вчинення злочину на об’єкті промислового 

призначення розмір шкоди та наслідки злочину можуть значно відрізнятись від 

подібного злочину під час будівництва житлового будинку. Криміналістичне 

значення мають також стадії будівництва: підготовча, проектувальна, 

проведення підрядних торгів (тендерних процедур), безпосереднього 

будівництва, приймання зведеного об’єкта в експлуатацію (стор. 161 

дисертації). 
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Третій розділ «Наукові засади методики розслідування злочинів у 

сфері будівництва» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Концепція криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва та її значення в системі криміналістичних 

методик» дисертантом аргументовано, що систематизація й упорядкування 

окремих криміналістичних рекомендацій, в методологічному плані, обумовлені 

такими чинниками: по-перше, будь-який злочин у сфері будівництва під час 

його вчинення може трансформуватися в інший (видозмінитися); по-друге, на 

початковому етапі кримінального провадження складно визначити конкретний 

вид (склад) правопорушення і перед слідчим постає проблема, яку саме 

методику застосовувати (наявність базової методики сприяє вирішенню цього 

завдання). Підтверджено, що концепція комплексної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва пов’язана з іншими галузями наукових знань 

(стор. 164-171 дисертації). 

Автором пропонується вважати, що комплексна методика розслідування 

злочинів у сфері будівництва – це розроблена на основі аналізу практики 

органів досудового розслідування структурована система відомостей про 

особливості криміналістичної характеристики злочинів певних видів (груп), що 

включає відповідні програми (комплекси) слідчих (розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на різних етапах досудового 

провадження. В її основі – перетин групових, видових і внутрівидових методик 

розслідування корисливих посягань на власність, службових зловживань і 

порушень правил безпеки на виробництві. Комплексну методику розслідування 

злочинів у сфері будівництва становлять загальні положення (основи) та 

спеціальні (окремі) методики (стор. 174-179, 192-193 дисертації). 

У підрозділі 3.2 «Структура та зміст комплексної криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва» на основі аналізу 

поглядів вчених щодо формування та класифікації методик розслідування 

злочинів, зокрема у сфері економічної діяльності, автором виокремлено низку 

групових (цільових) методик розслідування: привласнення, розтрати майна або 
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заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у 

сфері будівництва; шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво житла; порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва; споріднених і супутніх злочинів у сфері будівництва. 

До змісту комплексної криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва, на думку автора, належать такі основні 

структурні елементи: криміналістична характеристика злочинів (спосіб 

учинення злочину; час, місце та обстановка вчинення злочину; знаряддя та 

засоби вчинення злочину; предмет злочинного посягання; особа потерпілого; 

особа злочинця; типові сліди злочину); комплекси процесуальних заходів, 

зокрема слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, 

спрямованість та послідовність яких залежать від різних чинників і ситуацій 

розслідування; типові слідчі ситуації на окремих етапах розслідування, зміст 

яких визначають особливості пошуково-пізнавальних процесів, що спрямовані 

на вирішення кваліфікаційних, процесуальних, організаційно-управлінських, 

профілактичних та інших завдань; особливості використання спеціальних 

знань, у тому числі матеріалів ревізій та перевірок, призначення судових 

експертиз (стор. 183-184 дисертації). 

У підрозділі 3.3 «Перспективи та напрями формування окремих методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва» аргументовано, що подальший 

розвиток криміналістичних досліджень має бути спрямований на теоретичне 

обґрунтування й концептуальне визначення елементів структури окремих 

методик розслідування.  

Автором зазначено, що для розслідування привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) 

у сфері будівництва має значення з’ясування типу конкретної слідчої ситуації 

відповідно до обсягу та змісту наявної в слідчого процесуально закріпленої 

інформації про подію злочину та осіб, причетних до його вчинення (76,0 % 

опитаних). Слідчі ситуації початкового етапу розподілено на сприятливі, 

несприятливі та нейтральні, що впливає на визначення завдань розслідування: 
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встановлення події розкрадання, способу та предмета злочинного посягання; 

виявлення та викриття осіб, які вчинили розкрадання; вивчення системи 

організації будівництва; визначення характеру та розміру завданої злочином 

шкоди; виявлення та процесуальне закріплення слідів злочину; встановлення 

зв’язків розкрадання з іншими злочинами; виявлення причин та умов, які 

сприяли вчиненню розкрадань (з правовим реагуванням на їх усунення). Згідно 

з даними опитування слідчих та співробітників оперативних підрозділів, у разі, 

якщо достовірно відомо про факти вчинення розкрадань та постає необхідність 

точно встановити обсяги завищення виконаних робіт та розміри завданої 

шкоди, найбільш ефективними вважаються методи економіко-

криміналістичного та документального аналізу відкритих джерел інформації 

(74,6 %), а також одержання довідок за офіційними запитами, використання 

конфіденційного співробітництва, оперативне спостереження, обстеження 

приміщень, ділянок місцевості (58,5 %) (стор. 292 дисертації). 

Автор слушно зазначає, що під час розслідування порушень правил 

охорони праці та безпеки у процесі будівництва слід враховувати, що всі 

документи, які свідчать про вчинення злочину, про причинно-наслідковий 

зв’язок між нещасним випадком та порушенням правил (будівельних норм, 

актів про охорону праці, правил безпеки), зберігаються в потенційного 

підозрюваного, який вживає заходів щодо приховування події злочину задля 

уникнення відповідальності. Головними завданнями, що постають перед 

слідчим на початковому етапі розслідування, є належний збір і фіксація 

матеріальних слідів злочину (у 90,0 % проваджень розпочинається з огляду 

місця події) з метою висунення і перевірки робочих версій (мало місце 

порушення вимог законодавчих норм та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці; порушено правила безпеки при проведенні будівельних робіт з 

боку відповідальних службових осіб; смерть або шкода здоров’ю настала 

внаслідок необережності самого потерпілого; вчинено умисний злочин проти 

життя та здоров’я, який замасковано під нещасний випадок); визначення осіб, 

які сприймали ідеальні сліди злочинів, чим розширюється база свідків; 
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виявлення ознак, що свідчать про порушення правил безпеки під час виконання 

будівельних робіт; встановлення обставин учинення злочину; призначення 

інженерно-технічної експертизи, експертизи з безпеки життєдіяльності та 

інших видів експертних досліджень (зокрема й судово-медичних) (стор. 272-

277 дисертації). 

Четвертий розділ «Організація і тактика збирання доказів у 

кримінальних провадженнях про злочини у сфері будівництва» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 4.1 «Проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва» автором проаналізовано основні 

засоби збирання стороною обвинувачення доказів у кримінальних 

провадженнях досліджуваної категорії, до яких віднесено: виявлення, огляд, 

вилучення і забезпечення збереження документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, а основними процесуальними способами отримання документів з 

ознаками речових доказів є огляд та обшук, тимчасовий доступ до речей і 

документів, витребування документів, висновків ревізій та актів перевірок. 

Дисертантом аргументовано, що огляд документів спрямований на 

виявлення ознак, які свідчать про матеріальне або інтелектуальне підроблення, 

а також встановлення порушень проектно-кошторисної документації, 

допущених у процесі будівництва. Насамперед досліджують документи, що 

відображають фінансово-господарські операції з проведення будівельно-

монтажних і ремонтних робіт (стор. 225-226 дисертації). 

Автор вважає, що повнота та правдивість показань свідків залежить від 

вирішення низки тактичних завдань, зокрема, правильного визначення кола 

осіб, які володіють інформацією, що має значення для розслідування; 

визначення можливої зацікавленості свідків у результатах провадження чи 

залежності, у тому числі службової, від осіб, які можливо причетні до злочину; 

врахування соціальних і психологічних особливостей допитуваного для 

нейтралізації чинників, які негативно впливають (можуть впливати) на його 

поведінку під час допиту; ужиття заходів, спрямованих на упередження 
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відмови від надання правдивих (повних) показань. Тактичні прийоми допиту 

свідків визначаються з урахуванням категорії допитуваних (стор. 304-308 

дисертації). 

У підрозділі 4.2 «Тимчасовий доступ до речей і документів як захід 

забезпечення кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва» дисертантом встановлено, що злочини у сфері будівництва часто 

вчиняються шляхом використання прорахунків (порушень) в організації 

будівельного виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт й оплаті 

праці робітників, унаслідок чого докази злочинної діяльності можливо відшукати 

в документації, що стосується функціонування будівельної організації. Крім того, 

будівельна діяльність унормована у відомчих (міжвідомчих) і локальних 

(наприклад, статутних) актах, державних стандартах. 

Наголошено, що процесуальний порядок отримання оригіналів чи копій 

будь-яких документів, навіть тих, що містять загальнодоступні відомості, 

пов’язаний з прийняттям відповідного рішення слідчим суддею чи судом (глава 

15 КПК України). Адже при проведенні тимчасового доступу до речей і 

документів необхідно ознайомлюватися з документами, робити їх копії (за 

наявності достатніх підстав – вилучати), які можна поділити на такі групи: 

документи контролюючих органів, у яких зафіксовано факти порушення 

законодавства; документи про замовлення чи виконання будівельних 

(ремонтних) робіт; акти списання матеріалів; звітні документи про проведені 

будівельні роботи; документація про облік та приймання матеріальних 

цінностей; рахунки за придбані матеріали в торговому підприємстві; рахунки 

між підрядною і субпідрядною організаціями з приводу виготовлення або 

заготівель матеріалів, а також щодо виконання різних будівельних і монтажних 

робіт; договори субпідряду; документи про зв’язок абонента (надання 

телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання); копії 

інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних 

терміналів систем зв’язку, камер відеоспостереження. Визначено особливості 

тактики вилучення документів залежно від місць їх зберігання, зокрема в 
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офісах компаній-управителів коштів і забудовників, банківських установах, 

органах місцевої влади, підрозділах Державної архітектурно-будівельної 

інспекції, страхових компаніях, нотаріальних конторах, офісах операторів і 

провайдерів телекомунікацій (стор. 332-340 дисертації).  

У підрозділі 4.3 «Використання спеціальних знань під час встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження» автором 

проаналізовано порядок залучення слідчим різних категорій спеціалістів для 

надання консультацій та безпосередньої технічної допомоги, витребування та 

отримання висновків ревізій та актів перевірок , призначення експертиз. 

Дисертантом обгрунтовано, що з метою роз’яснення положень 

нормативно-правових актів, що визначають правила (норми) проведення 

будівельних робіт, ознайомлення з особливостями бухгалтерського обліку та 

складанням фінансової звітності в будівельній організації, оцінювання змісту 

актів документальної ревізії або іншої перевірки, надання допомоги при 

підготовці до проведення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій слідчі звертаються за консультаціями до бухгалтерів (44,5 

%), криміналістів (42,7 %), інженерів-будівельників (31,9 %) та інших категорій 

спеціалістів. При вирішенні питання про призначення ревізії або судово-

економічної експертизи спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку може надати 

слідчому консультацію щодо формулювання запитань ревізору чи експерту 

(стор. 359-362 дисертації).  

Автором зазначено, що практика призначення позапланових ревізій 

потребує законодавчого унормування терміну проведення відповідної 

перевірки, підстав її призначення, у тому числі додаткової та повторної ревізії, 

а також більш якісного формулювання питань (завдань) ревізору. 

Запропоновано зобов’язати підрозділи Державної аудиторської служби України 

розпочинати позапланову виїзну ревізію в строк, зазначений в ухвалі слідчого 

судді (з унесенням змін до Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні»). Якщо ревізор унаслідок 

об’єктивних обставин не може завершити ревізію у визначений термін, строк її 
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проведення може бути продовжено на необхідний для цього час з 

повідомленням слідчого судді (стор. 386-387 дисертації).  

Аналіз дисертації А. П. Запотоцького дає підстави стверджувати, що вона 

є самостійним, цілісним і завершеним дослідженням актуальної для науки 

криміналістики, кримінального процесуального права, судової експертології  

проблеми теоретико-правових і практичних основ вчення про розслідування 

злочинів у сфері будівництва. Мета та завдання дослідження сформульовані 

чітко та послідовно, що дозволило авторові достатньо повно розкрити основний 

зміст теми, висвітлити найбільш актуальні її проблеми і зробити наукові 

висновки, що мають теоретичне й практичне значення. 

Оцінюючи зміст дисертації та автореферату, слід зазначити, що основні 

положення, висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, ідентично 

викладені в авторефераті. Вони переважно знайшли свій ідентичний виклад у 

публікаціях з теми дисертації і також відображають актуальність обраної теми 

дослідження, належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і пропозицій, сформульованих у дисертації, та є вагомим внеском дисертанта у 

розвиток кримінально-процесуальної науки й правників у сфері кримінального 

процесу та криміналістики. 

Дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою та 

оформлена у відповідності до вимог, які ставляться МОН України до такого 

роду робіт. Комплексні дослідження відповідають науковій спеціальності, за 

якою здійснено дослідження. Повнота викладу Андрієм Петровичем 

Запотоцьким основних результатів дослідження у дисертації, авторефераті та 

публікаціях відповідає вимогам МОН України. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи дисертацію Андрія Петровича Запотоцького в цілому та вказуючи на 

її високий загальний науковий і практичний рівень, разом з тим потрібно 

зазначити, що автору у цій роботі, на думку офіційного опонента, не вдалося 

уникнути й певних дискусійних питань і повно розкрити предмет дослідження. 

Тому вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження: 
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1. На погляд офіційного опонента, визначений дисертантом об’єкт 

дослідження, а саме правовідносини, що виникають у сфері діяльності органів 

досудового розслідування та суду під час виявлення та розслідування злочинів 

у сфері будівництва, а також розгляду кримінальних справ цієї категорії, не в 

повному обсязі охоплює дослідження, результати якого представлені у другому 

розділі дисертації, оскільки зміст елементів криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері будівництва (спосіб вчинення та обстановка вчинення 

злочинів, особа злочинця та типова слідова картина та ін.) не охоплюється 

поняттям “правовідносини”. 

2. Дисертант цілком справедливо зауважує, що злочини у сфері 

будівництва охоплюють значний масив кримінально караних діянь як за 

законодавством України, так і багатьох інших країн. Найпоширенішими є 

злочини проти власності, шахрайства та корупційні злочини.  

Разом з тим, класифікуючи злочини у сфері будівництва за етапами 

будівництва, про надання неправомірної вигоди йдеться лише на першому етапі 

будівництва, серед злочинів, що передують початку проведення будівельних 

робіт – самовільне захоплення земельної ділянки з метою подальшого 

будівництва, надання неправомірної вигоди для одержання дозвільних 

документів на будівництво (стор. 72 дисертації).  

Ми не можемо погодитися з вищевказаною позицією, оскільки тема 

корупції у сфері будівництва, на жаль, складна, існує чимало варіантів 

корупційних схем як на усіх етапах будівництва, так і в процесі продажу 

готових об’єктів. Корумпованість службових осіб, розпорядників коштів та 

майна, є однією із чинників, що сприяють учиненню розкрадань, технологічних 

порушень процесу будівництва та порушень правил безпеки на об’єктах 

будівництва. На погляд офіційного опонента, у комплексній криміналістичній 

методиці розслідування злочинів у сфері будівництва відсутність корупційної 

складової у способі вчинення як елементі криміналістичної характристики є 

необгрунтованим. 
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3. У запропонованій автором комплексній криміналістичній методиці 

розслідування злочинів у сфері будівництва (с. 183-184) запропоновано 

виокремлювати наступні структурні елементи: 

1) криміналістичну характеристику злочинів (відомості про спосіб 

учинення злочину, обстановку вчинення злочину, предмет злочинного 

посягання, особу злочинця й типові сліди злочину); 

2) типові слідчі ситуації початкового та наступного етапу розслідування 

й відповідні їм комплекси процесуальних дій; 

3) особливості організації й тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій; 

4) використання спеціальних знань (методів економічного 

й документального аналізу) та призначення окремих видів судових експертиз. 

На наш погляд, необгрунтовано залишені поза увагою автором такі 

важливі елемети методики, як обставини, що підлягають встановленню та 

типові криміналістичні версії початкового та подальшого етапів розслідування. 

Також із формулювання 4-го елемента методики не є зрозумілим, чи 

вважає автор судову експертизу однією із форм використання спеціальних 

знань у кримінальному провадженні. 

4. На стор. 61 дисертації автор зазначає наступне: “Оскільки особливістю 

злочинів у сфері будівництва є їх масштабність і багатогранність, то такі 

злочини можна згрупувати за різними критеріями”. Оскільки використані 

характристики злочинів “масштабність” і “багатогранність” не є 

криміналістичними термінами, бажано пояснити їх зміст та критерії віднесення. 

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 консультанта. Проте, ці 

положення у цілому не впливають на високу позитивну оцінку дисертації Андрія 

Петровича Запотоцького, а свідчать лише про її актуальність, комплексність та 

багатогранність досліджуваних автором проблем.  
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію

Запотоцького Андрія Петровича «Теоретичні основи 
та практика розслідування злочинів у сфері будівництва», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Незважаючи на 

складні суспільно-політичні процеси в нашій державі, які обумовлені 

економічною ситуацією та веденням військових дій на частині території 

України, сфера будівництва, за низкою показників, випереджає інші галузі 

економіки. В той же час кількість злочинних посягань (від крадіжок майна на 

об’єктах будівництва до кваліфікованих багатомільйонних розкрадань коштів) 

не знижує темпи щорічного зростання. Це зумовлено постійним залученням в 

цю галузь значних фінансових ресурсів, великих обсягів будівельних 

матеріалів, техніки, обладнання. Однак показники розкриття злочинів у сфері 

будівництва здебільшого мають негативну динаміку. Так, у 2017 р. було 

обліковано 3520 кримінальних правопорушень у сфері будівництва. З них 

лише у 953 випадках (27,07%) особам було вручено повідомлення про підозру, 

а непрвлено в суд 761 (21,62%) провадження (с.459). Це зумовлено 

неефективністю ужитих заходів у боротьбі з цим ' ^ [Н И М И

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
діяннями, відсутністю ефективних методик їх розслідування, недостатньою 

обізнаністю слідчих щодо специфіки будівельної галузі, окремих 

технологічних процесів, документообігу тощо.

Варто погодитися з тим, що серед проблем, що виникають під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва, можна виокремити насамперед: 

недосконалість правового регулювання та узагальненої судової практики 

протидії цим злочинам; зв'язок таких злочинів з діями корупційного характеру, 

які вчиняють особи у зв’язку зі здійсненням ними професійної діяльності 

шляхом порушення норм і правил будівництва, а також представники 

державних інституцій під час реалізації дозвільних, тендерних, контрольно- 

наглядових та інших закріплених регулятивним законодавством процедур; 

відсутність у правоохоронних органів належних знань і досвіду розслідування 

таких протиправних діянь.

Особливу увагу слід звернути на застарілість існуючих 

криміналістичних методик розслідування злочинів у сфері будівництва та 

недостатній теоретико-методологічний рівень сучасних криміналістичних 

рекомендацій, які б дали змогу оптимізувати процес розслідування зазначеної 

категорії кримінальних правопорушень.

Тому без перебільшення можна констатувати, що сьогодні надзвичайно 

гостро та актуально постає питання необхідності дослідження теоретичних 

основ та практики розслідування злочинів у сфері будівництва.

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 

учених у галузі криміналістики, кримінального процесу та судової
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з
експертології, які розглядали проблеми теорії та практики розслідування 

злочинів, і зокрема злочинів у розробці окремих методик розслідування 

злочинної діяльності різного спрямування. Однак в Україні відсутнє 

монографічне дослідженням комплексу теоретичних і практичних проблем 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва.

Актуальність роботи підкреслюється й тим, що обрана тема дослідження 

відповідає як державним, так і відомчим пріоритетам стосовно наукового 

забезпечення протидії злочинності в Україні. Дисертація узгоджується 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, Основним напрямам наукових досліджень Національної 

академії внутрішніх справ на 2018-2020 рр.

Достовірність та обґрунтованість переважної більшості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

забезпечується вдалою і продуманою логікою викладення матеріалу, широтою
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4
і різноманітністю опрацьованої джерельної бази, умілим використанням 

різних методів наукового пізнання, веденням коректної наукової полеміки.

Ознайомлення з дисертацією та її авторефератом дає підстави 

стверджувати, що робота містить необхідні для такого дослідження складові -  

критичний аналіз значної кількості криміналістичних теорій та досліджень у 

галузі методики розслідування злочинів; масивну емпіричну базу; аналіз 

сучасних тенденцій злочинності в Україні, а також широку апробацію 

і впровадження результатів дослідження.

Структура дисертаційного дослідження, запропонована дисертантом, 

ґрунтується на комплексному підході до вирішення проблем теоретичних 

основ та практики розслідування злочинів у сфері будівництва. Розділи 

дисертації поєднані загальною метою дослідження і в них, відповідно до плану 

дослідження, розкривається його об’єкт і предмет.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертантом, у своїй більшості є переконливими. При їх обґрунтуванні 

дисертантом використано широке коло законодавчих і наукових джерел. Ним 

опрацьовано значний обсяг криміналістичної та кримінально - процесуальної 

літератури.

Потужною виглядає емпірична база дослідження (с. 28), яку складають 

систематизовані дані державної та відомчої статистичної звітності за 

2013-2017 рр.; узагальнені матеріали вивчення 450 кримінальних справ 

(проваджень) про злочини проти власності, у сфері господарської та службової 

діяльності, проти безпеки виробництва, а також 718 вироків, винесених судами
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5
України щодо злочинів у сфері будівництва в зазначений період; зведені дані 

опитувань 480 слідчих та співробітників оперативних підрозділів Національної 

поліції з більшості регіонів України, а також інтерв’ювання 190 працівників 

служб безпеки організацій будівельного комплексу; офіційні звіти, 

інформаційні листи та аналітичні довідки Верховного Суду, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури 

України, Державної судової адміністрації України, Державної фіскальної 

служби України, Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, 

Державної аудиторської служби України, Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України, Державної служби фінансового моніторингу України.

Під час підготовки дисертації використано й власний багаторічний 

практичний досвід роботи, у тому числі на керівних посадах в оперативних та 

слідчих підрозділах МВС і Національної поліції України, а також результати 

безпосереднього ознайомлення автора з діяльністю правоохоронних органів 

в Угорщині, Туреччині, ФРН, Норвегії та Польщі

Текст дисертації виграє від значної кількості посилань на матеріали 

правозастосовної практики (зокрема, с. 54, 64, 66-70, 104, 107-111, 116-119, 

134, 135, 138-140, 142-144, 160-162, 195, 196, 200-208, 266-267, 281, 363), яким 

дається кваліфікована оцінка і за допомогою яких доречно ілюструються 

теоретичні положення та практика розслідування злочинів у сфері 

будівництва. Позитивним є посилання на результати узагальнення судових

рішень.
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Структура роботи, перелік і зміст розглянутих питань свідчать і про 

наукову новизну одержаних результатів. У роботі вперше комплексно, 

з урахуванням новітніх досягнень правової науки та сучасного законодавства, 

розв’язано теоретичні і прикладні проблеми методики розслідування злочинів 

у сфері будівництва і на цій основі -  сформовано концептуальні засади 

збирання доказів стороною обвинувачення, вдосконалення законодавства та 

практики його застосування у контексті предмета дослідження.

Серед положень наукової новизни у першу чергу заслуговує на увагу 

розроблення автором структури комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, що включає загальні положення 

(основи) розслідування корисливих посягань на власність, службових 

зловживань і порушень правил безпеки виробництва, та окремі (групові, 

видові і внутрівидові) методики розслідування привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

(розкрадань); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво; порушень правил безпеки при проведенні будівельних робіт, 

а також споріднених і супутніх злочинів, передбачених ст. 197і, 205, 206, 209, 

361, 364, 364і, 366, 367 КК України (с. 184, с. 194-290). Важливо, що автор 

обґрунтував напрями подальшої диференціації криміналістичних методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням різних критеріїв 

розподілу злочинів, у тому числі залежно від родового об’єкта, способів 

і технологій злочинної діяльності, етапів будівництва, характеристик суб’єкта 

злочину, способу приховування правопорушень (с.87).
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7
Значний науковий інтерес являє надане автором у розділі 1 визначення 

криміналістичної категорії «злочини у сфері будівництва», що становлять 

однорідну групу суспільно небезпечних діянь проти власності, у сфері 

господарської діяльності, у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, проти безпеки 

виробництва. В основу їх систематизації покладено комплекс спільних ознак 

особи правопорушника, обстановки і предмету злочинів, слідоутворення та 

специфічних засобів збирання і використання доказів (с. 61-70).

Досить докладним і наочним є виокремлення автором у структурі 

обстановки вчинення злочинів у сфері будівництва специфіки функціонування 

будівельної організації (характеристика стадій і технологічних циклів, стану 

контролю за придбанням, зберіганням і використанням майна, фінансової 

дисципліни, повноважень і відповідальності конкретних осіб, їх доступу до 

матеріалів, обладнання чи коштів), яка визначає зміст, характер, способи та 

порядок оформлення будівельних робіт, з урахуванням яких правопорушники 

обирають конкретний спосіб учинення злочину (с. 128-131).

Слід підтримати автора і в доцільності запровадження у практику 

розслідування злочинів у сфері будівництва зарубіжного досвіду правової 

регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних дій 

і допоміжних організаційних заходів, які стосуються, зокрема, створення та 

функціонування міжнародних слідчих груп (с. 82), порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням інвесторам
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8
унаслідок шахрайств, пов’язаних із залученням коштів на будівництво (с. 82), 

запобігання вчиненню крадіжок будівельних матеріалів (обладнання), а також 

виявлення викраденого майна (с. 87), удосконалення прийомів 

документального аналізу фінансово-господарської діяльності будівельних 

організацій різних форм власності (с. 214-222), цільової фахової спеціалізації 

слідчих (с. 83, 390) та ін.

Розкриваючи зміст та зв’язки елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва (розділ 2), детально 

проаналізовано взаємозв’язки слідової картини та способу вчинення злочинів, 

оскільки характер і локалізація слідів безпосередньо визначаються діями 

винуватих осіб, які в певній обстановці (з урахуванням специфіки 

функціонування будівельної організації, умов зберігання матеріальних 

цінностей, охорони об’єктів та контролю) обирають конкретний предмет 

(предмети) злочинного посягання (будівельні матеріали, обладнання та 

кошти), залишаючи криміналістично значимі відображення в речах і 

документах (с. 102-121, 145-155), дослідження яких має найбільше значення 

для встановлення ознак події злочину та причетних до нього осіб.

У розділі 3 запропоновано порядок (програму) збирання стороною 

обвинувачення доказів учинення розкрадань у сфері будівництва шляхом 

проведення комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих 

(розшукових), інших процесуальних дій та організаційних (контрольних) 

заходів, у тому числі вилучення (шляхом тимчасового доступу або обшуку) й 

огляду проектно-кошторисної та іншої документації; застосування методів
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контролю (ревізії) будівельної організації; допиту свідків, потерпілих 

і підозрюваних; призначення та проведення окремих видів експертиз (с. 214- 

244). Зокрема, заслуговує на увагу теоретичне обґрунтування автором 

необхідності удосконалення нормативної моделі збирання доказів розкрадань 

у сфері будівництва шляхом упровадження сучасних форм і методів роботи з 

документальними джерелами інформації та фактичними даними, до яких 

належать інвентаризація, контрольний обмір, економічний і документальний 

аналіз, ревізія (аудит), а також пов’язані з ними слідчі (розшукові) й інші 

процесуальні дії (с. 242-243).

Важливе значення має визначена у розділі 4 специфіка призначення 

судово-економічних і будівельно-технічних експертиз, зокрема на основі 

результатів проведених документальної ревізії та інших перевірок, що дає 

змогу юридично правильно сформулювати запитання експертові, визначитися 

з призначенням інших видів експертиз або надати рекомендації щодо 

висунення версій й проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

виявлення, вилучення та дослідження предметів і документів з ознаками 

речових доказів (с. 372-378). Особливий інтерес викликають наукові

пропозиції дисертанта щодо удосконалення нормативного регулювання 

тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську 

таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) і таємницю нотаріальних дій 

(п. З ч. 1 ст. 162 КПК України), а також обґрунтування необхідності 

кримінально-процесуального врегулювання підстав призначення, порядку і 

термінів проведення позапланових ревізій, у тому числі додаткової і повторної
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перевірки, з унесенням відповідних змін та доповнень до КПК України, Закону 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні» (с. 365-366). Заслуговують на увагу й інші положення наукової 

новизни.

Вивчення автореферату та тексту дисертації дозволяє зробити висновок, 

що дисертаційне дослідження А. П. Запотоцького є самостійною 

фундаментальною працею, в якій сформульовано значна кількість важливих 

науково обґрунтованих положень, які свідчать про його новизну та значний 

внесок автора у розвиток криміналістики в Україні.

Повнота викладення основних наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

Основні результати дослідження повною мірою відображені в 59 наукових 

працях, серед яких одна одноособова монографія, 17 статей у наукових 

фахових виданнях України та шість -  у наукових періодичних виданнях інших 

держав, 21 пулікація -  у збірниках тез доповідей, оприлюднених на 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних і науково- 

теоретичних конференціях, круглих столах і семінарі, а також 14 праць, які 

додатково відображають наукові результати дослідження.

Автореферат за своїм змістом ідентичний основним положенням 

дисертації та повністю відображає зміст, основні положення, висновки та 

пропозиції, які сформульовані у роботі.

Значимість результатів дисертаційного дослідження для практики 

діяльності правоохоронних органів. Дисертація Запотоцького А.П. має чітке
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11
теоретично-прикладне спрямування, а її результати безпосередньо спрямовані 

на вдосконалення як діяльності органів досудового розслідування, так і 

становлять підґрунтя для формування оновлених засад правозастосовної 

й судової практики. Важливо, що за безпосередньою участю автора внесено 

ряд вже прийнятих до розгляду пропозицій і проектів нових редакцій змін до 

КПК України, низки законів України. На цій основі запропоновано проекти 

відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, підготовлено низку 

методичних збірок з питань організації виявлення, документування та 

розслідування злочинів у сфері будівництва з конкретними, реальними для 

застосовування, рекомендаціями правового, організаційного і прикладного 

характеру.

Широко використані результати дослідження і в освітньому процесі під 

час підготовки освітніх програм, навчальних і практичних посібників, 

підручників, курсів лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань 

і дидактичних матеріалів з криміналістики, теорії оперативно-розшукової 

діяльності та фінансових розслідувань, а також при проведенні різних видів 

занять за блоками відповідних дисциплін і спецкурсів в системі підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації правоохоронців. Стосується це не 

лише відомчих закладів, а й позитивно сприйнято в системі національних та 

галузевих освітніх закладів і наукових установ.

Цінність праць науковця підсилюється відсутністю ґрунтовних 

досліджень у галузі криміналістичної методики. Дисертаційне дослідження
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є підсумком досить тривалої і плідної роботи вже знаного науковця і практика, 

спрямованої на вирішення фундаментальних проблем криміналістики.

Даючи оцінку дисертації, можна констатувати, що автор досягнув 

поставлених перед собою цілей, дослідив актуальну в теоретичному та 

практично-прикладному плані тему, а сформульовані в роботі висновки й 

пропозиції, що виносяться на захист, характеризуються достатнім рівнем 

новизни й обґрунтованості, які покладаються в основу оцінки дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук.

Рекомендації щодо використання одержаних автором дисертації 

результатів. Виходячи з зазначеного, використання одержаних автором 

дисертації результатів може бути здійснено ним шляхом поширення 

відповідних науково-методичних рекомендацій у правоохоронних органах 

України на різних рівнях, розробки проектів відповідних нормативно- 

правових актів з протидії злочинності, в освітній діяльності та для подальших 

наукових досліджень проблем криміналістичної методики.

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації А. П. Запотоцького «Теоретичні основи та практика розслідування 

злочинів у сфері будівництва» як самостійного, творчого і змістовного 

наукового дослідження з актуальної й важливої для науки та практики 

проблеми.

Разом з тим ознайомлення з дисертаційним дослідженням 

А.П. Запотоцького дозволяє висловити деякі побажання, критичні 

судження та виділити окремі дискусійні положення:
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1. Дискусійним виглядає віднесення методики розслідування злочинів у 

сфері будівництва до комплексних методик (с. ЗО, 50 та ін.). У літературі (Г.М. 

Матусовський, А.Ф. Волобуєв, А.В. Журавель, Р.Л. Степанюк, В.В. Тіщенко, 

Б.В. Щур та ін.) характерними ознаками таких методик називають поєднання 

різнорідних злочинів ( різновидових) злочинів в єдиний ланцюг кримінальної 

діяльності, яка охоплюється спільним задумом, спільною метою і утворює так 

звану технологію злочинної діяльності особи (групи осіб). Сфера будівництва, 

на нашу думку, занадто широка, щоб поєднати всі можливі в ній види 

злочинів (розкрадання у різних формах, шахрайство під час фінансування 

будівництва, порушення правил безпеки під час виконання будівельних робіт) 

у спільну категорію злочинних правопорушень, стосовно якої можно 

розробити єдину технологію розслідування та, відповідно, сформувати саме 

комплексну методику їх розслідування. Вважаємо, що методику розслідування 

злочинів у сфері будівництва доцільно віднести до класу міжвидових 

криміналістичних методик. Разом з тим, моживим і доцільним є розробка 

комплексних методик розслідування таких злочинів у певних їх поєднаннях: 

наприклад, у розкраданнях, що здійснюються з використанням службових 

повноважень або шахрайства у сфері фінансування виробництва тощо.

2. На с.95-96 роботи автором визначається поняття криміналітичної 

характеристики злочинів, що вчиняються у сфері будівництва, яке включає 

систему відомостей щодо суб’єкта злочину та предмет злочинного посягання, 

обстановку та способи його реалізації. Надалі до її елемпентів додається 

слідова картина злочину (с.97-98) і особа потерпілого (с.291). Вказується на те,
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що така характеристика "складається не лише з відомостей загальної 

криміналістичної характеристики, а й з власних складових частин..." (с. 98). 

Мова йде про криміналістичні характеристики окремих методик 

розслідування, які входять до складу загальної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва. Гадаємо, що в даному аспекті можна говорити 

про співвідношення структур, а не змісту таких характеристик.

3. Автором нечітко розуміється поняття предмету і об’єкту посягань при 

вчиненні злочинів у фері будівництва, що випливає з вказівки на "предмет 

безпосереднього посягання" та "матеріальні цінності, грошові кошти, 

будівельні матеріали , інструменти, будівельну техніку та інші безпосередні 

об’єкти, щодо яких було здійснено злочинне посягання" (с. 99). Вказується й 

на те, що предметом цих злочинів є будівельні матеріали та обладнання (66%), 

а також грошові кошти (34%). Виникає питання, чи може бути предметом 

посягання готові або недобудовані будівлі, споруди тощо ?

4. Бажано було б поряд зі способом вчинення злочинів у сфері 

будівництва розглянути таке поняття як механізм злочину і тоді не потрібно 

було б виділяти "варіанти вчинення злочинних правопорушень законодавства 

про охорону праці та правил безпеки під час виконання будівельних робіт 

(с. 119). Стосовно розслідування деяких категорій правопорушень у сфері 

будівництва доцільно розглянути й технології вчиненя відповідних злочинів та 

слідову картину на кожному етапі їх здійснення.

5. Дискусійним виглядає висновок автора про те, що методика 

розслідування злочинів у сфері будівництва повинна формуватися за
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позавидовими критеріями, тому що вона ґрунтується на галузевій ознаці 

(с.177). Дійсно, такий критерій покладено автором в основу розробленої ним 

методики, він зумовлює виділення відповідного кола тих видів злочинів, які 

вчиняються у сфері будівництва. Але він не виключає, а передбачає аналіз 

таких злочинів по типам і видам. І методичні рекомендації розглядаються 

стосовно певних комплексів злочинів, що об’єднуються за відповідними 

мотивами, цілями і способами дій, за їх різними видами. Тому дану методику, 

на наш погляд, слід віднести до міжвидової.

6. Уявляється неточною думка автора про зміст початкового етапу 

розслідування, до якого він включає збирання й оцінювання інформацію про 

подію злочину, встановлення ознак правопорушення та подальше ухвалення 

рішення про внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового 

розслідування (с. 184). Це суперечить вимогам ч.І і 3 ст.214 КПК України, які 

полягають у невідкладному порядку внесення відомостей, які можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення, до ЄРДР і тільки після того 

розпочати розслідування. Перевірка таких відомостей є одним із завдань 

початкового етапу розслідування.

7. Деякі неточності вбачаються у змісті типових слідчих ситуацій 

початкового етапу розслідування Так, автор вказує на таку ситуацію : " 

встановлено (документально підтверджено) дані про подію злочину й особу 

злочинця" (с.188). Вихідна ситуція такого плану свідчить не про встановлення 

таких обставин, а лише про вірогідну інформацію, яку треба ще процесуально
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перевіряти. Серед наведених джерел інформації про злочин автор чомусь не 

називає заяви і повідомлення від громадян і службових осіб (с.189).

8. Бажано було б більш детально окреслити та проаналізувати типові 

слідчі ситуації на подашому етапі розслідування, тактичні завдання та засоби 

їх вирішення як у загальному плані (с.190), так і по окремих групах злочинів у 

сфері будівництва, наприклад, в розслідуванні шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів громадан на будівництво житла (с. 258)

Зазначені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії 

й щодо інших положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде 

продовжена під час захисту. Але висловлені зауваження мають переважно 

дискусійний та уточнюючий характер, містять окремі побажання 1 і в цілому 

не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

Зміст дисертації цілком відповідає заявленій науковій спеціальності, 

робота пройшла належну апробацію. Дисертація є кваліфікованою науковою 

працею, що містить отримані автором нові науково обґрунтовані результати, 

які в сукупності розв’язують важливу науково-прикладну проблему 

формування цілісної концепції комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва.

Основні положення, висновки і пропозиції (рекомендації), 

сформульовані у дисертації, адекватно відображені у публікаціях дисертанта 

як монографічного, так і іншого характеру, і є вагомим внеском в розвиток 

криміналістичної науки.
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Оцінка зміст)' дисертації, її завершеність в цілому, оформлення.

Дослідження виконано зрозумілою, юридично і літературно грамотною 

мовою. Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 

встановленим МОН України вимогам.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 

дисертація Запотоцького Андрія Петровича «Теоретичні основи та практика 

розслідування злочинів у сфері будівництва» відповідає вимогам пп. 9, II, ІЗ 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а сам автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність, за підсумками публічного захисту.

Підпис В.В. Тіщенка 
Проректор з наукової 
НУ "Одеська юридична 
доктор юридичних наук,

18.01.2019 р.

Офіційний опонент-  
завідувач кафедри криміналістики 
Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України

Г.О.Ульянова

від * дїУ  W £b.
Відділ діловодства та архіву 

; Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

В.В. Тіщенко
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, м. Київ

В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертацію Запотоцького Андрія Петровича, 

підготовлену на тему «Теоретичні основи та практика розслідування 

злочинів у сфері будівництва» та подану на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (Київ, 

2018)

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасний стан 

розвитку суспільства характеризується процесами глобалізації та

технологізації різних галузей людської діяльності. Для України притаманний 

шлях до європейської інтеграції -  це шлях подолання економічної 

відсталості, вихід на світові ринки, підвищення конкурентоспроможності 

продукції, створення нових робочих місць, запровадження сучасних 

технологій у виробничу діяльність. При цьому сфера будівництва є найбільш 

розвиненим блоком (складовою) української економіки. Прагнення до нового 

рівня економічних відносин в Україні стикається також із певними 

негативними чинниками: гальмуванням реформ, криміналізацією

суспільства, зростанням злочинності, корупцією. У такому сенсі важливого 

значення набуває й розроблення реальних механізмів протидії негативним 

чинникам у сфері економічної діяльності, і зокрема, встановленню надійного 

заслону щодо вчинення злочинів у сфері будівництва.

У даному аспекті дисертаційне дослідження А. П. Запотоцького 

«Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва» 

є актуальним і своєчасним. Актуальність поданої дисертаційної роботи 

визначається необхідністю формування «теоретико-метолологічних основ

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету; 

імені Тараса Шевченка
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комплексної криміналістичної методики та окремих методик з 

виокремленням доцільних й ефективних у практичному застосуванні засобів, 

прийомів і методів збирання та фахового використання специфічних доказів» 

(с. 24, 25).

Необхідно підкреслити, що дисертаційне дослідження та його положення 

відповідають 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), Основним напрямам наукових досліджень Національної академії 

внутрішніх справ на 2018-2020 рр. (рішення Вченої ради НАВС від 26 грудня 

2017 р., протокол № 28/1). Тему дисертації А. П. Запотоцького затверджено 

рішенням Вченої ради НАВС від 23 грудня 2014 р. (протокол № 23) (с. 25).

Метою розглядуваної дисертаційної праці є «комплексне розв’язання 

теоретичних і практичних проблем методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва, формування на цій основі концептуальних засад збирання 

доказів, а також науково обґрунтованих рекомендацій стосовно 

вдосконалення законодавства та практики його застосування у контексті 

предмета дослідження» (с. 25).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій. Під час підготовки дисертаційної роботи дисертант 

використовує комплекс загал ьнонаукових і спеціальних методів. Для 

досягнення поставленої мети і вирішення важливих завдань автором 

застосовано: історико-правовий, порівняльно-правовий, формально-логічний 

(догматичний), системно-структурний, моделювання, статистичний,

соціологічний (анкетування, інтерв’ювання, опитування) та інші методи 

(с. 27, 28).

Результати дисертаційного дослідження ґрунтуються на достатній 

емпіричній базі. Зокрема, мова йде про проведене узагальнення матеріалів
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450 кримінальних справ (проваджень) про злочини проти власності, у сфері 

господарської та службової діяльності, проти безпеки виробництва, а також 

718 вироків, винесених судами України щодо злочинів у сфері будівництва; 

зведені дані опитувань 480 слідчих та співробітників оперативних підрозділів 

Національної поліції з більшості регіонів України, а також інтерв’ювання 190 

працівників служб безпеки організацій будівельного комплексу тощо (с. 28).

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

подана дисертація є «першим в Україні дослідженням комплексу 

теоретичних і практичних проблем методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва» (с. 29).

Здійснений аналіз запропонованого дисертаційного дослідження надає 

змогу зробити висновок про наявність сформульованих у роботі важливих 

концептуальних положень для юридичної науки, які відрізняються науковою 

новизною (с. 29). На нашу думку, у цій роботі найбільш вагомими 

теоретичними положеннями є ті, що можуть бути віднесені до:

- визначення криміналістичної категорії «злочини у сфері будівництва, 

що становлять однорідну групу суспільно небезпечних діянь проти 

власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, проти безпеки виробництва;

- встановлення змісту та зв’язків елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва;

- аргументації доцільності запровадження у практику розслідування 

злочинів у сфері будівництва зарубіжного досвіду правової 

регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних 

дій і допоміжних організаційних заходів, які стосуються створення та 

функціонування міжнародних слідчих груп; порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
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використання аналітичних інструментів для моніторингу відомостей у 

державних реєстрах та інформаційних системах;

- визначення структури комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва;

- обґрунтування напрямків подальшої диференціації криміналістичних 

методик розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням 

критеріїв розподілу злочинів залежно від родового об’єкта, способів і 

технологій злочинної діяльності, етапів будівництва, характеристик 

суб’єкта злочину, способу приховування правопорушень;

- пропонування порядку (програми) збирання стороною обвинувачення 

доказів учинення розкрадань у сфері будівництва шляхом проведення 

комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих 

(розшукових), інших процесуальних дій та організаційних 

(контрольних) заходів;

- з’ясування специфіки призначення судово-економічних і будівельно- 

технічних експертиз;

- систематизації способів учинення привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

(розкрадань) у сфері будівництва;

- типології правопорушників, які причетні до вчинення злочинів у сфері 

будівництва, за певними критеріями;

- обґрунтування необхідності удосконалення нормативної моделі 

збирання доказів розкрадань у сфері будівництва шляхом 

упровадження сучасних форм і методів роботи з документальними 

джерелами інформації та фактичними даними тощо (с. 29-34).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та в опублікованих працях. Найбільш 

важливі положення та висновки проведеного дисертаційного дослідження 

відображено у 59 наукових працях, серед яких одна одноособова монографія 

(Запотоцький А. П. Основи методики розслідування злочинів у сфері
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будівництва: монографія. Київ: Освіта України, 2018. 320 с.; ), 17 наукових 

статей у збірниках, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, 6 статей -  у наукових періодичних виданнях інших 

держав, 21 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних, всеукраїнських і 

міжвузівських конференціях та інших заходах, а також 14 праць, які 

додатково відображають наукові результати дослідження (с. 8-17, 37, 416- 

420, 484-492). Позитивним є й те, що за результатами дисертаційного 

дослідження автором (у співавторстві) отримано низку патентів та свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на твір (с. 16, 17, 492).

Теоретичні положення та висновки запропонованого дисертаційного 

дослідження викладено у певній послідовності. Архітектоніка рецензованої 

праці не викликає суттєвих зауважень і більшою мірою охоплює послідовний 

виклад матеріалу щодо розгляду теоретико-методологічних та практичних 

проблем розслідування злочинів у сфері будівництва.

За своєю структурою дисертаційне дослідження складається із вступу, 

чотирьох розділів, що охоплюють 12 підрозділів, висновків до кожного 

розділу та загального висновку, списку використаних джерел (500 

найменувань на 53 сторінках) та восьми додатків. Обсяг дисертації відповідає 

встановленим вимогам. При цьому загальний обсяг дисертаційної праці 

становить -  510 сторінок; обсяг основного тексту дисертації -  380 сторінок.

У першому розділі дисертації «Теоретичні засади розслідування 

злочинів у сфері будівництва», який складається з трьох підрозділів, 

встановлено стан наукових досліджень щодо проблем криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва (с. 38-54), здійснено 

класифікацію та систематизацію цих злочинів (с. 55-70), вивчено зарубіжний 

досвід здійснення досудового розслідування стосовно даної категорії 

злочинів (с. 70-83). Заслуговує на увагу підхід дисертанта до визначення 

періодизації розвитку криміналістичних знань у галузі методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва та виокремлення певних його 

етапів (с. 84, 85). У даній частині роботи автор намагається здійснити певну
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криміналістичну класифікацію злочинів у сфері будівництва (залежно від 

родового об’єкта кримінально-правової охорони, способів (технологій) 

учинення суспільно небезпечних діянь, етапів будівництва, суб’єкта злочину) 

(с. 61-70). Певний науковий інтерес має проведення порівняльного аналізу та 

вивчення позитивного досвіду організації розслідування злочинів у 

західноєвропейських країнах, державах пострадянського простору, Великій 

Британії, США (с. 72-83).

У другому розділі «Криміналістична характеристика злочинів у сфері 

будівництва», який містить три підрозділи, визначено роль та значення 

криміналістичної характеристики для формування методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва (с. 89-101), привернено увагу до способів 

учинення злочинів у цій сфері (с. 101-121), а також здійснено структурний 

аналіз інших елементів криміналістичної характеристики (обстановки 

вчинення злочинів, предмета злочинного посягання, особи злочинця, слідової 

картини злочину) (с. 122-157). Заслуговує на увагу дослідження технологій 

вчинення окремих видів злочинів у сфері будівництва (шахрайства, крадіжок, 

злочинів, пов’язаних з порушенням будівельних норм і правил тощо). При 

цьому предметом злочинних посягань, на думку дисертанта, є переважно 

будівельні матеріали та грошові кошти (с. 133-137). Підкреслено, що у 

слідовій картині злочинів у сфері будівництва найважливіше значення мають 

документи. Під час дослідження запропоновано їх види (с. 152-155).

У третьому розділі «Наукові засади методики розслідування злочинів у 

сфері будівництва», який складається з трьох підрозділів, висвітлено 

концепцію криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва (с. 164-179), визначено структуру та зміст комплексної

криміналістичної методики (с. 179-193) та перспективи формування окремих 

методик щодо розслідування злочинів у цій сфері (виокремлення групових 

методик): методики розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері 

будівництва (с. 193-244); методики розслідування шахрайств, пов’язаних із
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залученням коштів громадян на будівництво житла (с. 244-261); методики 

розслідування порушення правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва (с. 261-290). Під час проведеного дослідження надано

визначення поняття комплексної методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва (с. 192, 193, 290, 291, 394). До структури такої комплексної 

криміналістичної методики автором віднесено: криміналістичну

характеристику злочинів, комплекси процесуальних заходів, типові слідчі 

ситуації на окремих етапах розслідування, особливості використання 

спеціальних знань (с. 183, 184, 291). У роботі мають місце спроби щодо 

типізації слідчих ситуацій відносно окремих видів злочинів у сфері 

будівництва (с. 187-190).

Розділ четвертий «Організація і тактика збирання доказів у 

кримінальних провадженнях про злочини у сфері будівництва», містить три 

підрозділи, в яких розглянуто особливості проведення слідчих (розшукових) 

дій (с. 295-329), визначено режим тимчасового доступу до речей і документів 

як захід забезпечення кримінального провадження (с. 329-349), а також 

досліджено можливості використання спеціальних знань під час

розслідування злочинів у цій сфері (с. 349-380). У цьому сенсі дисертантом 

проаналізовано основні засоби збирання стороною обвинувачення доказів у 

кримінальних провадженнях досліджуваної категорії. Встановлено специфіку 

у проведенні таких слідчих (розшукових) дій, як огляд документів, огляд 

місця події, допит, обшук та ін. Окрему увагу у роботі звернено на розгляд 

проблемних питань щодо здійснення тимчасового доступу до речей і 

документів. Певне місце в роботі приділено залученню спеціалістів (с. 360- 

362), отриманню висновків ревізій та актів перевірок (с. 362-369), а також 

призначенню та проведенню судових експертиз (с. 369-371). У дисертації 

акцентовано увагу на специфіку призначення та проведення судово- 

економічних та будівельно-технічних експертиз (с. 371-376).

В цілому розглядувана дисертаційна робота А. П. Запотоцького виконана 

на достатньо високому теоретико-методологічному рівні, відрізняється
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належним ступенем обґрунтованості сформульованих наукових висновків, 

пропозицій і рекомендацій щодо розроблення теоретичних засад 

розслідування злочинів у сфері будівництва. Сформульовані висновки 

дисертаційної праці належним чином підтверджені даними кримінальної 

соціології, результатами емпіричних досліджень. Під час дослідження 

автором використано доволі широкий обсяг літературних джерел -  500 

найменувань.

Особливо необхідно підкреслити, що результати та висновки 

дисертаційного дослідження мають важливе практичне значення. Основні 

положення та сформульовані висновки, що одержані під час дослідження, 

були впроваджені в законотворчу діяльність, діяльність органів досудового 

розслідування, освітній процес та науково-дослідну діяльність. Зокрема, це 

підтверджується достатньою кількістю (12) актів впровадження (с. 34, 35, 

493).

Автореферат дисертаційного дослідження належним чином відображує 

його зміст, надає певне уявлення про теоретичну, методологічну та 

практичну значимість поданої на розгляд дисертаційної праці.

Вищезазначене дозволяє зробити найбільш загальний висновок і 

позитивно оцінити рецензовану дисертаційну роботу, визначити її 

відповідний теоретико-методологічний рівень, підтвердити самостійність 

виконання, наявність наукової новизни. Загалом позитивно оцінюючи 

рецензоване дисертаційне дослідження А. П. Запотоцького, необхідно також 

звернути увагу й на наявність певних дискусійних і спірних положень, а 

також висловити деякі зауваження:

1. У дисертації дещо нелогічним уявляється послідовність подання 

матеріалу. Зокрема, автор спочатку викладає проблеми щодо значення 

криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва, змісту її 

структурних елементів (розділ 2), а після цього у наступному розділі З 

звертається до структури та змісту комплексної криміналістичної методики 

(підрозділ 3.2.) та окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
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у цій сфері (підрозділ 3.3.)- Необхідно підкреслити, що криміналістична 

характеристика злочинів є структурним елементом (складовою) окремої 

криміналістичної методики;

2. На с. 95, 96 дисертації автором визначається службова роль 

криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва. На думку 

дисертанта, криміналістична характеристика злочинів -  це система 

відомостей, які «в комплексі дають змогу практичним працівникам 

результативно збирати докази шляхом проведення слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій». Проте службова роль криміналістичної 

характеристики злочинів полягає в іншому -  не у збиранні доказів, а у 

побудові та перевірці слідчих версій за допомогою існування (виявлення) 

закономірних зв’язків між криміналістично значущими ознаками злочинів 

певного виду (групи);

3. На думку дисертанта криміналістична характеристика злочинів 

структурно має складатися з п’яти елементів: спосіб учинення злочину, 

обстановка вчинення злочину, предмет злочинного посягання, особа 

злочинця, сліди (слідова картина) злочину (с. 96, 97). З нашої точки зору, 

така структура криміналістичної характеристики злочинів уявляється 

неповною. До елементів криміналістичної характеристики мають бути також 

віднесені й такі, як знаряддя і засоби вчинення злочину, мотивація злочинної 

діяльності та особа потерпілого. Окрім того, мова має йти не лише про 

способи учинення злочину, а й способи приготування та способи 

приховування злочинної діяльності. Необхідно підкреслити, що автор у 

цьому сенсі є непослідовним, оскільки на с. 391 дисертації до елементів 

криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва ним вже 

віднесено й особу (осіб) потерпілого (потерпілих);

4. У підрозділі 1.2. дисертації розглянуто підстави криміналістичної 

класифікації злочинів у сфері будівництва. На с. 61-70 автором зроблено 

спробу щодо визначення критеріїв такої класифікації. У подальшому, 

дисертантом не враховано всі із запропонованих критеріїв для формування
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окремих криміналістичних методик. Тому потребує пояснення питання про 

використання запропонованих класифікаційних підстав щодо злочинів у 

сфері будівництва з метою розроблення типових криміналістичних методик;

5. На с. 290 дисертації надано визначення поняття комплексної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва: «розроблена на основі аналізу 

практики органів досудового розслідування структурована система 

відомостей про особливості криміналістичної характеристики злочинів 

певних видів (груп), що включає відповідні програми (комплекси) слідчих 

(розшукових), негласних (слідчих) розшукових та інших процесуальних дій 

на різних етапах досудового провадження». По-перше, виникає питання про 

доцільність формулювання визначення поняття щодо методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва. На нашу думку, визначення 

поняття комплексної методики має бути єдиним щодо різних груп 

(комплексів) злочинів. Такі методики мають відрізнятися за своїм змістовним 

наповненням. По-друге, структурні складові вбачаються дещо обмеженими, 

оскільки дисертантом до таких складових віднесено лише: 1) систему 

відомостей про криміналістичну характеристику злочинів; 2) відповідні 

програми (комплекси) слідчих (розшукових) та інших дій. За нашим 

переконанням, до структурних складових окремих криміналістичних методик 

мають бути також віднесені: предмет розслідування, типові версій та слідчі 

ситуації, заходи профілактики;

6. Під час дисертаційного дослідження автор наголошує на існуванні 

початкового і наступного етапів розслідування злочинів. Зокрема, на с. 188 

дисертації вказується про «слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

розкрадань у сфері будівництва», а на с. 189 -  про «типові слідчі ситуації 

наступного етапу розслідування». Виникає питання, які межі початкового і 

наступного етапів розслідування згідно з чинним кримінальним 

процесуальним законодавством? У КПК України лише визначено сутність 

початку досудового розслідування (ст. 214 КПК України);
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7. Позитивним є те, що дисертант під час дослідження використовує 

технологічний підхід. Зокрема, у роботі йдеться про технології злочинної 

діяльності (с. 176), технології шахрайства у сфері будівництва (с. 118, 160), 

технології створення (побудови) криміналістичних методик (с. 171) тощо. 

Разом із тим, у дисертації бажано було б приділити окрему увагу й слідчим 

технологіям, які мають визначати оптимальний рух кримінального 

провадження при розслідуванні злочину, послідовність виконання слідчих 

(розшукових) дій та інших заходів;

8. У підрозділі 4.1. досить докладно розглянуто питання щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва (с. 295-329). У цій частині роботи мова йде про огляд 

документів, огляд місця події, допит, обшук, пред’явлення для впізнання. На 

наш погляд, доцільно було б звернутися не лише до розгляду ізольованих 

слідчих (розшукових) дій, а й прослідкувати можливості використання 

тактичних операцій та запропонувати типові тактичні операцій щодо 

розслідування злочинів у сфері будівництва (наприклад, тактичні операції 

«Документ», «Відшкодування матеріальних збитків», «Встановлення 

злочинців» та ін.);

9. У дисертації автор намагається дослідити можливості у використанні

спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері будівництва 

(підрозділ 4.3.). Однак, на нашу думку, необхідно було б більше уваги 

приділити питанням залучення експертів-економістів та особливостям 

проведення судово-економічних експертиз (с. 371-374). Особливо це

стосується розгляду питань щодо окремих видів судово-економічних 

досліджень у сучасних умовах. Теж саме стосується й судової будівельно- 

технічної експертизи (с. 374-376). Досить фрагментарно розглянуто й 

положення щодо призначення та проведення комп’ютерно-технічної 

експертизи (с. 379, 380).
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Сформульовані побажання та зауваження, у своїй більшості, мають 

окремий або дискусійний характер. Вони суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку рецензованої дисертаційної праці.

Все вищевикладене дозволяє зробити загальний висновок про те, що 

дисертаційне дослідження «Теоретичні основи та практика розслідування 

злочинів у сфері будівництва» є кваліфікаційною науковою працею, яка 

виконана особисто здобувачем, характеризується єдністю змісту, розв’язує 

важливу наукову проблему, свідчить про особистий внесок дисертанта в 

науку, а також є актуальним, завершеним і таким, що має теоретичну і 

практичну значимість. Таким чином, дисертаційне дослідження відповідає 

вимогам п.п. 9, 10, 13 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а його автор Андрій Петрович Запотоцький заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент: 

доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри криміналістики

Національного юридичг 

імені Ярослава Мудрого

заслужений діяч науки і

Національної академії п

В. Ю. Шепітько

Підпис -25’У'У
? — !----------
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