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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що вона 

підвищує ефективність розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з підробкою нотаріальних документів. Вчинення 

кримінальних правопорушень особами, що складають присягу як 

зобов’язання дотримання правових, моральних норм у своїй професійній 

діяльності, становить підвищену суспільну небезпеку. Кримінальні 

правопорушення у нотаріальній сфері пов’язані з документами. Вони не 

лише посягають на права, свободу та інтереси громадян, але й руйнують 

офіційні відносини й нівелюють довіру до інституту нотаріату, як гарантії 

чесного і справедливого надання допомоги. Комплексні знання щодо 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробкою нотаріальних 

документів, допомагають у розслідуванні. Деякі питання підроблення 

різного роду документів висвітлені в окремих роботах вчених, проте



спеціальні монографічні роботи з цієї тематики відсутні. Наведене 

свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Актуальність теми дисертаційного дослідження Мілевської А.О. 

обгрунтована у вступі до дисертації та автореферату.

Обраний напрям дослідження виконаний відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015рр., 

положення Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» від 12.01.2015р. і 

планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт теми 

кафедри кримінального процесу і криміналістики на 2014-2015рр., 

державний реєстраційний номер 0115У002808/ Тему дисертації 

затверджено рішенням Вченої ради Національного університету 

державної податкової служби України 26 квітня 2012 р. (протокол №9), 

уточнена 28 січня 2016р. (протокол №1) та включено до планів науково- 

дослідних робіт навчального закладу.

Дисертація Мілевської А.О. є першим в Україні комплексним 

дослідженням теоретичних і практичних питань, що визначають 

особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів.

В першому розділі викладені теоретичні основи розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів. Проаналізовано генезис і стан наукового розроблення 

проблеми розслідування кримінальних правопорушень. Проаналізовані 

наукові роботи у сфері процесуальної і криміналістичної науки, 

наближене до тематики дисертаційної роботи.

Надана криміналістична характеристика кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів, 

розглянуто зміст криміналістичного дослідження нотаріальних 

документів, їх види, форми і способи підроблення.
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Другий розділ присвячено організації досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів. Розглядається початковий етап досудового розслідування, 

слідчі (розшукові) дії при розслідуванні. Надаються особливості 

призначення і проведення експертиз нотаріальних документів.

В третьому розділі розглянуто процесуальне та інформаційне 

забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів. Показано використання 

можливостей МЮ України у розслідуванні кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з підробленням нотаріальних документів, і оптимізації 

процесу розслідування, внесення змін і доповнень до чинного КПК 

України, Закону України «Про нотаріат».

Обгрунтування наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується поставленими автором 

та вирішеними ним завданнями -  розробки на основі аналізу та 

узагальнення наукових і нормативних джерел, особливостей 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів, його організацією, процесуальним 

забезпеченням і удосконаленням.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, в більшості своїй обґрунтовані широким колом наукових 

джерел, законодавчих і нормативних актів 251 і є переконливими.

Достовірність та новизна наукових досліджень, висновків і 

рекомендацій забезпечені емпіричною базою дослідження: матеріали 

вивчення 197 кримінальних проваджень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів, на території України, узагальнені дані за 

результатами анкетування 162 слідчих органів внутрішніх справ України 

у різних областях, вивчення статистичних даних Вищого спеціалізованого
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суду України, МЮ України, Нотаріальної палати України упродовж 

2010-2015рр.

Дисертація Мілевської А.О. відзначається науковою новизною, 

тому що вона є одним із перших в Україні комплексним монографічним 

дослідженням, в якому на основі теорії кримінального процесу, 

криміналістики і судово-експертної практики вирішена проблема 

особливостей розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробкою нотаріальних документів. На підставі одержаних результатів 

обгрунтовано низку положень, висновків, рекомендацій і пропозицій за 

темою дисертації:

- виокремлено кримінальні правопорушення, пов’язані з 

підробленням нотаріальних документів, за об’єктивними і суб’єктивними 

ознаками, та надано їм криміналістичну характеристику.

надано пропозиції щодо удосконалення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, зокрема, щодо закріплення 

в КПК України поняття «повідомлення про кримінальне 

правопорушення»;

- запропоновано використання в криміналістичному дослідженні 

поняття «нотаріальний документ», як будь-який документ, створений під 

час нотаріальної діяльності, що має значення для вирішення завдань 

кримінального провадження;

удосконалено поняття «спосіб підробки», «форма підроблення» 

і «вид підроблення»., напрями забезпечення розслідування кримінальних 

правопорушень, а також інші питання, пов’язані з підробленням 

нотаріальних документів, тощо.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

проведене дослідження дало змогу сформулювати низку наукових 

положень криміналістики, пов’язаних з організацією і тактикою 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням
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нотаріальних документів, і запропонувати напрями їх вирішення. Це 

дозволило сформулювати науково - обгрунтовані висновки, які стали 

основою для подальших розробок теоретичного характеру.

Практичне значення одержаних результатів дослідження.

Матеріали дисертації достатньо впроваджені у практичну діяльність 

слідчих підрозділів і вузів при призначенні і проведенні слідчих 

(розшукових) дій і удосконаленні методичних рекомендацій з питань 

розслідування кримінальних правопорушень, що розглядаються у 

навчальному процесі у вигляді навчально-методичних матеріалів із 

навчальних дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес», 

«Нотаріат України», «Теорія судової експертизи» в Університеті 

державної фіскальної служби України (акти впровадження НУДПС 

України від 1 лютого 2016 p., Апеляційного суду Київської області від 1 

лютого 2016р., МЮ по Ірпінському міському нотаріальному округу 

Київської області від 24 лютого 2016 p.).

Повнота викладу положень дисертації Мілевської А.О. Основні 

положення підготовленої дисертації достатньо висвітлені і апробовані у 

виступах дисертанта на 3-х міжнародних науково-практичних 

конференціях (м.Ірпінь 2012р., м.Ужгород 2014р., м.Ірпінь 2015р.), та 

опубліковані в 8 наукових статтях, серед яких 4 - у  фахових виданнях, 

одна в іноземному виданні, та у 3 тезах доповідей на конференціях.

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

мають 9 підрозділів, висновків, додатків і списку використаних джерел 

(251), всього 241 сторінок (основний текст 198 сторінок), 6 додатків на 13 

сторінках.

Робота за планом і змістом в цілому розкриває назву, написана 

літературною українською мовою. Структура роботи характеризується 

логічною послідовністю. Зміст роботи відповідає науковій спеціальності, 

за якою вона виконана.
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Зміст автореферату і публікацій автора відображають основні 

положення дисертації.

Цінним в теоретичному плані і заслуговує на підтримку і схвалення 

є розгляд автором видів кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів, характеристики початкового 

стану методики їх розслідування, криміналістичної характеристики, 

особливостей проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, способів 

підроблення нотаріальних документів, напрямів забезпечення та 

оптимізації процесу розслідування.

Підкреслюючи належний рівень виконаного дисертаційного 

дослідження, слід зазначити, що окремі положення і висновки автора 

викликають сумнів, мають дискусійний характер і потребують 

додаткового аргументування:

1. Оскільки метою своєї роботи автор поставив «розробити 

особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

підробленням нотаріальних документів,то в 1 розділі «Теоретичні засади 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням 

нотаріальних документів» (с.6 автореферату і с.15-18 дисертації) слід 

було відзначити, що поняття «кримінальне правопорушення» введено 

чинним КПК України, проте визначення його не надається. Необхідно 

було сформулювати авторське визначення поняття кримінального 

правопорушенння і перелічити його види на основі узагальнення і 

вивчення практики.

2. В підрозділі 2.3 необхідно було надати поняття 

криміналістичної характеристики кримінального правопорушення, 

виконаного за допомогою підробки нотаріальних документів, і чітко 

виділити та охарактеризувати її складові елементи.

3. Розділ 2 роботи слід було назвати «Організація і тактика 

розслідування кримінальних правопорушень...» (с.9 автореферату, с. 95 

дисертації). В підрозділі 2.2 не перелічено всі необхідні (розшукові) дії,
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хоча в дисертації (с. 116, 119, 131) і в п.6 висновків до автореферату (с. 14) 

вони вказані.

4. В підрозділі 2.3 автореферату (с. 11) відсутні види судових 

експертиз, що призначаються для дослідження нотаріальних документів, 

тоді як в дисертації (с.78, 138) вони перелічені;

5. Назва розділу 3 є невдалою. Слід було найменувати його 

«Процес та інформаційне забезпечення розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з підробкою нотаріальних документів».

6. Розглядаючи види судових експертиз при дослідженні 

нотаріальних документів, автор називає «ідентифікаційну». Це невірно, 

бо «ідентифікаційна» - вид експертного дослідження, а не вид експертизи 

(с. 14 автореферату, с. 196 дисертації). Видами експертного дослідження 

є: класифікаційні ідентифікаційні, діагностичні і ситуаційні. Судові 

експертизи класифікуються за видами спеціальних знань, об’єктами і 

методами дослідження.

7. Робота не позбавлена невдалих виразів та термінів. Так, 

«теоретико-правові засади» (с. 6 автореферату, с. 15 дисертації), 

розслідування підроблення нотаріальних документів (с. 11 автореферату), 

наукова спільнота (с. 13 автореферату, використання спеціальних знань 

нотаріату (с. 5, 17 автореферату, с. 188 дисертації).

Зазначені зауваження у своїй більшості мають дискусійний 

характер і тому суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи. Викладене дозволяє зробити загальний висновок 

про те, що дисертаційне дослідження «Особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних 

документів» за своєю актуальністю, новизною постановки та вирішення 

досліджених питань, теоретичним рівнем та практичною значимістю 

одержаних результатів відповідає основним вимогам до дисертацій, що
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ставляться ДАК України, та «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 

липня 2013 року, а її автор Мілевська Альона Олександрівна заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент 

Професор кафедри кримінального 

права, процесу та криміналістики 

юридичного факультету 

Європейського університету, 

доктор юридичних наук,

професор

засвідчую 
управління персоналом

Н.І.Клименко
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